INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Základní informace pro subjekty údajů
Totožnost a kontaktní údaje správce:
Správcem Vašich osobních údajů je Náboženská společnost českých unitářů, se sídlem Karlova 186/8,
Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 00460524, a to prostřednictvím Obce širšího společenství českých
unitářů se sídlem tamtéž, IČ 73634646.
Správce lze kontaktovat na adrese sídla (viz výše) nebo elektronicky na e-mailu unitaria@unitaria.cz,
případně info@sirsispolecenstvi.cz.
Vaši žádost týkající se Vašich osobních údajů správce vyřídí bez zbytečného odkladu, maximálně však do
jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, je správce
oprávněn tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění
Vás samozřejmě bude správce informovat.
Účely a právní základ pro zpracování osobních údajů:
Účely a právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů jsou:
- souhlas subjektu údajů (zejména v případě zvláštní kategorie osobních údajů);
- splnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost,
přičemž za žádost se má Váš zájem o jakoukoliv službu správce;
- splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vůči státním
orgánům – matrika atd.);
- oprávněné zájmy správce či třetí strany, kterými jsou zasílání unitářských periodik, včetně
nabídky služeb a prezentace aktivit správce, příp. určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
V případě zpracování na základě Vašeho souhlasu máte kdykoli právo svůj souhlas se zpracováním
osobních údajů odvolat. V ostatních případech máte právo podat námitku proti zpracování Vašich
osobních údajů.
Kategorie dotčených osobních údajů a jejich zdroje:
Osobní údaje, které zpracováváme: Jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, adresa (kontaktní, trvalého
pobytu), občanství, rodné číslo, datum a místo narození, osobní stav, telefonní číslo, e-mailová adresa, to
vše zejména v případě vyhotovení protokolu o manželství. V případě přihlášky do obce také vzdělání a
profese.
Osobní údaje správce získává výlučně od Vás. Osobní údaje, které správce zpracovává pro účel plnění
právních povinností, jsou zákonným požadavkem a subjekt osobních údajů je povinen je poskytnout; bez
jejich poskytnutí by vznikla nemožnost plnění služby ze strany správce. Ostatní poskytnuté osobní údaje
jsou požadavkem smluvním a jejich poskytnutí je dobrovolné; tyto údaje není subjekt osobních údajů
povinen poskytnout, jejich neposkytnutím se však vystavujete riziku, že správce bude muset odmítnout
požadované.
Příjemci osobních údajů:
Příjemci osobních údajů, jejichž plnění souvisejí s činností správce, jsou místní náboženské obce českých
unitářů (jen na základě smlouvy o zpracování osobních údajů), orgány veřejné moci (matrika), případně
smluvní dodavatelé (subjekty pro účetní a daňové poradenství, právní služby, doručovatelské služby, IT
služby a podpora sítě), a to vždy pouze v takovém rozsahu osobních údajů, který je nezbytně nutný pro

daný úkol, a při dodržení zásad bezpečnosti, ochrany osobních údajů a mlčenlivosti. V případě Vašeho
zájmu o detailnější informace, můžete využít dále uvedeného práva na přístup k informacím.
Úmysl správce předat údaje do třetích zemí:
Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do jakékoliv třetí země.
Doba zpracování osobních údajů:
Správce zpracovává osobní údaje jen po dobu nezbytnou pro příslušný účel zpracování. V případě plnění
služeb se jedná o dobu trvaní smluvního vztahu a dále o dobu, kdy existuje povinnost správce
ke zpracovávání údajů anebo se mění právní důvod i účel zpracování údajů a v takovém případě je správce
povinen (a oprávněn) zpracovávat údaje i po dobu trvání takové povinnosti, resp. po dobu trvání takového
právního důvodu (např. uchování archivu, uchování daňových a účetních záznamů, uchování dokumentu
pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků).

II. Informace o přístupu k osobním údajům
Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů a o právech souvisejících
se zpracováním osobních údajů. Podrobněji jsou tato a další práva rozepsána níže.
O výkonu níže uvedených práv také informujeme příjemce. Na Vaši žádost Vás informujeme, kterým
příjemcům byly informace o opravě nebo výmazu osobních údajů či omezení zpracování oznámeny.

III. Práva subjektu údajů
Právo na přístup k osobním údajům a podrobným informacím ohledně jejich zpracování
Máte právo vědět, zda správce o Vás zpracovává osobní údaje, včetně práva získat kopie zpracovávaných
osobních údajů. Dále máte právo požadovat i související informace, zejména účel a dobu zpracování,
kategorie údajů, příjemce (minulý, budoucí), zdroje, pokud jde o údaje nezískané přímo od Vás, všechna
práva, která ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům máte.
Pokud si nejste jisti, které osobní údaje o Vás správce zpracovává, můžete správce požádat o potvrzení,
zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou správcem zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte
právo získat přístup k těmto osobním údajům.
Právo na opravu a doplnění
Máte právo na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů či doplnění neúplných osobních
údajů.
Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
Máte právo, aby správce Vaše osobní údaje vymazal, a to pokud Vaše osobní údaje již správce
nepotřebuje pro účely, pro které je zpracovával; pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů,
který je pro zpracování nezbytný a zároveň správce nemá jiný důvod pro zpracování; v případě
oprávněného uplatnění námitky proti zpracování; pokud se domníváte, že prováděné zpracování osobních
údajů správcem přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se neuplatní v případě, že
zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti správce nebo určení a
výkon právních nároků správce nebo jejich obhajobu.

Právo na omezení zpracování
Máte právo požádat, aby správce omezil zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, zejména z důvodu
jejich nepřesnosti, protiprávního zpracování atd.
Právo na přenositelnost údajů
V případě, že zpracování je založeno na Vašem souhlasu nebo na smlouvě a je prováděno
automatizovaně, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů. To spočívá v povinnosti správce předat
nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově
čitelném formátu.
Právo vznést námitku proti zpracování
Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, zejména v případě, kdy jsou
zpracovávány pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, zpracování Vašich osobních údajů
ukončíme, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy
nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Jde-li o
marketingové aktivity, přestane správce Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího.
Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými
účinky, zahrnujíce i profilování
Toto právo vám zajišťuje, že nebudete předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem
významně dotýká. Jde o zajištění, aby se o právních účincích nerozhodovalo automatizovanými postupy
bez lidské ingerence, kromě možných výjimek. Automatizované rozhodování je přípustné v případě, kdy je
nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a Správcem, pokud je povoleno právem
EU nebo členským státem nebo pokud je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.
Právo na stížnost
Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného
dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje
správce zpracovává neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti
zpracování osobních údajů správcem můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na
adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Prosíme, pokud se domníváte, že ze strany správce dochází k
neoprávněnému či jinak vadnému zpracování vašich osobních údajů, neváhejte nejprve kontaktovat
správce.

Výše uvedená práva subjektů údajů mohou být dotčena výjimkami a omezeními stanovenými právními
předpisy o ochraně osobních údajů a případně ustanoveními jiných právních předpisů, kterými je správce
povinen se řídit.

