Informace o zpracování osobních údajů
dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a
nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“)
Správce údajů: PRO Gaudia z.ú, Jeseniova 47, 130 00 Praha 3, IČ: 266 41 135
Ředitel (zástupce správce): MUDr. Olga Kunertová
e-mail: kunertova@gaudiaprotirakovine.cz
telefon: 603267514
Vaše osobní údaje, včetně zvláštních kategorií1 osobních údajů zpracováváme (shromažďujeme a
používáme) v souladu se shora uvedenými právními předpisy za účelem plnění smlouvy o poskytnutí
psychoterapeutických služeb, kterou jsme spolu uzavřeli, tj. výhradně v souvislosti s poskytováním služeb
Vaší osobě. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným předpokladem pro poskytování našich služeb Vám.
Vaše osobní údaje uchováváme na základě smlouvy po dobu plnění smlouvy a dále po dobou 3 let od
skončení smlouvy.
Vaše osobní údaje (identifikační) zpracováváme dále za účelem plnění naší zákonné povinnosti
daňové a účetní. Za účelem plnění této povinnosti sdělujeme Vaše osobní údaje prostřednictvím účetních
dokladů a záznamů oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost
uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou
rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti. Vaše osobní údaje v tomto
případě uchováváme po dobu předepsanou účetními a daňovými předpisy.
Vaše osobní údaje (kontaktní) zpracováváme s Vaším souhlasem také za účelem vedení evidence
termínů Vámi objednaných sezení a zasílání informačních a marketingových sdělení (zejména zvýhodněné
nabídky služeb a akcí našich a spolupracujících společností).
Příjemcem Vašich osobních údajů jsme jako správce osobních údajů my a na základě Vašeho
souhlasu ve výjimečných případech rovněž osoby, které s námi spolupracují (vždy výhradně ve Vašem
zájmu a za účelem plnění uzavřené smlouvy) nebo subjekty oprávněné k jejich přijetí ze zákona.
Vaše práva vůči správci v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů
Klient bere na vědomí, že je v souladu s výše uvedenými právními předpisy o ochraně osobních údajů
(zákon a GDPR) oprávněn:
kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý z účelů zpracování samostatně,
vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovávány,
vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich
zpracování, ale nesouhlasí s jejich výmazem,
žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
dostat odpověď na svou žádost adresovanou správci bez zbytečného odkladu, v každém případě do
jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem,
podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, Praha 7,
PSČ 170 00), pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno GDPR.

V ……………….. dne ………………

tj. zejména údaje o zdravotním stavu a údaje, které vypovídají o soukromém životě fyzické osoby, včetně
sociálního života a sexuální orientace.
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