
 
 

Souhlas se zasíláním aktualit z oblasti  
sociálně-právní ochrany dětí 

Vyplněním vašeho e-mailu na webu www.pravonadetstvi.cz vyjadřujete svůj souhlas organizaci: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Na Poříčním právu 376/1 
Praha 2, Nové Město 
IČ: 00551023 

(dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a               
Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) zpracovávala osobní údaj – e-mailovou adresu.  

Tento osobní údaj bude zpracován za účelem zasílání aktualit z oblasti sociálně-právní ochrany            
dětí, a to zejména v souvislosti s realizací projektů MPSV, které se zaměřují na oblast systému              
péče o ohrožené děti a jejich rodiny. V tuto chvíli se jedná zejména o projekt Podpora systémových                
změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v ČR, podpořený z Evropského               
sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost. Tyto aktuality budou zasílány v intervalu          
cca 1x měsíčně.  

Osobní údaje získané na základě tohoto souhlasu budou Správcem zpracovávány pro výše            
uvedené účely do 31. 12. 2033, tedy po dobu, po kterou je Evropská komise oprávněna provádět                
kontrolu Operačního programu Zaměstnanost. 

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou            
zpracovávat i tito zpracovatelé:  

a) Poskytovatel software – NETservis, s.r.o. 
b) Případně další poskytovatelé software a služeb, kteří by v budoucnu nahradili           

poskytovatele pod písm. a)  
 

Zpracovatelé se při zpracování osobních údajů pro Správce řídí platným legislativním rámcem pro             
ochranu a zpracování osobních údajů. 

V souladu s GDPR a ve vztahu s typem a účelem zpracování osobních údajů máte             
následující práva: 

a) Právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů podle čl. 7 GDPR, a to               
například zasláním e-mailu na adresu: kristyna.kotalova@mpsv.cz nebo dopisu na adresu          
sídla Správce. 

b) Právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR 
c) Právo na opravu svých osobních údajů podle čl. 16 GDPR 
d) Právo na výmaz poskytnutých osobních údajů podle čl. 17 GDPR 
e) Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů – Pplk. Sochora 27, Praha 7 

 

Zpracováno dne 14. 9. 2020. 

 

http://www.pravonadetstvi.cz/

