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Informace o zpracování osobních údajů pro dobrovolníky   
 
 
dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) 

 
 

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Alzheimercentrum pp s.r.o.,  
Sídlo: Sokolovská 675/9, 186 00 Praha – Karlín 
Adresa společnosti: Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3 – Vinohrady 
IČO: 272 44 121 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107186 
 

2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Správce se zavazuje zpracovávat přesné osobní údaje pouze za účelem jejich využití při organizaci a průběhu 
působení dobrovolníka, stážisty, praktikanta (dále jen „Dobrovolník) ve společnosti Alzheimercentrum a jeho 
zařízeních. Správce se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedenými 
účely neslučitelný. 
Osobní údaje Dobrovolníka (subjekt údajů) jsou nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je 
subjekt údajů, dále pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů 
(čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), z důvodů pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje  
(čl. 6 odst. 1 písm. c), nebo z důvodu oprávněných zájmů Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), pokud  
z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší. 
 

3. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Za výše uvedenými účely zpracovává Správce osobních údaje Dobrovolníka, které mu dobrovolně poskytne.  
Předmětem zpracování jsou základní identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci 
Dobrovolníka (jméno, příjmení, titul, datum narození) a údaje umožňující kontakt s Dobrovolníkem (kontaktní 
údaje – kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace), popisné údaje (údaje  
o Vašem zaměstnání, vzdělání, praxi a zkušenostech), případně další nezbytné údaje (nejčastěji ve formě 
údajů z uzavřených dobrovolnických smluv nebo smluv s vysílající organizací v případě praxí a odborných 
stáží). 
Osobní údaje Dobrovolníka z Registrační karty dobrovolníka jsou zpracovány pro potřeby uzavření smluvního 
vztahu a pro potřebu statistických výstupů. GDPR se nevztahuje na zpracování osobních údajů právnických 
osob ani na zpracování anonymních informací, včetně jejich zpracování pro statistické účely. Jsou-li osobní 
údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 
1, má subjekt údajů, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování 
osobních údajů, které se ho týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů 
veřejného zájmu. 
 

4. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ 

 

➢ jméno a příjmení, včetně akademických titulů; 

➢ adresa trvalého bydliště (kontaktní adresa); 

➢ datum narození; 

➢ telefonní číslo; 

➢ e-mailová adresa; 

➢ dokončené vzdělání a probíhající vzdělání, současné povolání; 

➢ vysílající organizace; 

➢ znalosti či dovednosti. 

 

 

 



 

Samostatná příloha č. 13 k SM-AC-04 
Alzheimercentrum pp s.r.o. Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8 
IČO: 27244121 Stránka 2 z 2 

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny jen příslušným zaměstnancům Správce, kteří mají 
povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by 
ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů. 
Správce prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci. 
 

6. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání zapojení dobrovolníka v jeho zařízeních (trvání smluvního 
vztahu) a dále po dobu 10 let dle archivačního a skartačního řádu Správce.   
 

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 

Správce informuje Dobrovolníka o jeho právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména: 
➢ na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 

➢ na opravu nesprávných osobních údajů dle čl. 16 GDPR, 

➢ požadovat výmaz Vašich osobních údajů dle čl. 17 GDPR, 

➢ vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, 

➢ na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, 

➢ na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy dle čl. 20 GDPR, 

➢ podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních 

údajů postupuje v rozporu s GDPR dle čl. 77 GDPR, 

➢ odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to bez udání důvodu, písemnou formou 

na e-mail sekretariat@alzheimercentrum.cz nebo písemně na adresu Alzheimercentrum pp s.r.o., 

Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3 – Vinohrady. 

Správce nepoužívá při zpracování osobních údajů automatizované rozhodování. 
 

8. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ  

Způsob uplatnění Vašich práv je uveden v dokumentu Postup uplatňování práv subjektu údajů  
na webových stránkách Alzheimercentrum https://www.alzheimercentrum.cz/ochrana_osobnich_udaju, kde je 
k dispozici i Žádost o uplatnění práv. 
Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných 
případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva 
měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat. 
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Renata Macková, renata.mackova@kplusm.cz 
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