
Informace o zpracování osobních údajů

Římskokatolická  farnost  Chornice,  IČ�O:  47489936,  se  sí�dlem  v  Čhornicí�ch  (dá� le  táke�  jen  „sprá�vce“),  tí�mto
prohlás%uje,  ž%e  ve  smyslu  nár%í�žení�  Evropske�ho  párlámentu  á  Rády  (EU)  2016/679  o  ochráne%  fyžicky�ch  osob
v souvislosti se žprácová�ní�m osobní�ch u� dáju2  á volne�m pohybu te%chto u� dáju2  á o žrus%ení� sme%rnice 95/46/ES (toto
nár%í�žení� bude dá� le ožnác%ová�no jen jáko „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a
je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která�  urc%uje žpu2 soby á u� c%ely žprácová�ní�  osobní�ch u� dáju2 ) á dá� le
žprácová�vá�  osobní� u� dáje jáko žprácovátel pro Arcibiskupství� olomoucke� .

Zpracování osobních údajů

Římskokatolická farnost Chornice žprácová�vá�  osobní� u� dáje žejme�ná v ná� sledují�cí�ch oblástech:
 ágendá souvisejí�cí� se sprá�vou á chodem cí�rkve,
 personálistická�  ágendá,
 ágendá souvisejí�cí� s pr%ijí�má�ní�m svá� tostí�,
 sprá�vá májetku á souvisejí�cí�ch smluvní�ch vžtáhu2 ,
 por%á�dá�ní� s%kolení�, kuržu2  á dáls% í�ch ákcí� pro ver%ejnost,
 por%á�dá�ní� dobroc%inny�ch sbí�rek,
 sprá�vá žr%ižovány�ch prá�vnicky�ch osob.

Pro žprácová�ní� osobní�ch u� dáju2  sve%dc%í� sprá�vci tituly plne%ní� žá�konne�  povinnosti, plne%ní� smlouvy, oprá�vne%ne�ho žá� jmu sprá�vce
nebo tr%etí� osoby nebo souhlásu se žprácová�ní�m osobní�ch u� dáju2  ude% lene�ho subjektem u� dáju2 . Pr%i žprácová�ní� osobní�ch u� dáju2  se
sprá�vce  r%í�dí�  žá� konem  stánoveny�mi  lhu2 támi  á  lhu2 támi  stánoveny�mi  po  pec%live�m  žvá� ž%ení�  ve  vnitr%ní�m  pr%edpise  ták,  áby
nedochá� želo k porus%ová�ní� prá� v subjektu2  u� dáju2 .
V rá�mci žprácová�ní� osobní�ch u� dáju2  je v ne%ktery�ch pr%í�pádech nutne�  pr%edát osobní� u� dáje jine�  osobe% . Římskokatolická farnost
Chornice se  snáž% í�  pr%edá�vá�ní�  minimáližovát,  v ne%ktery�ch  pr%í�pádech  je  ále  nežbytne�  pro  splne%ní�  povinností�  biskupství�  že
žá�koná,  smlouvy  nebo  v rá�mci  c%innosti  cí�rkve.  Ve  vs%ech  pr%í�pádech,  kdy  sprá�vce  pr%edá�vá�  osobní�  u� dáje  jine�  osobe% ,  dbá�
biskupství� o žájis% te%ní� máximá� lní� ochrány prá�v subjektu2  u� dáju2 .
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Nás%e spolec%nost v souládu se svy�mi povinnostmi podle GDPR nemá�  povinnost jmenovát pove%r%ence pro ochránu osobní�ch
u� dáju2 .  V pr%í�páde%  jáky�chkoli  pr%á�ní�  nebo dotážu2  ná� s mu2 ž%ete kontáktovát pos%tou ná ádrese  Komenského nám. 165, 56943
Jevíčko, telefonicky ná c%í�sle 731 545 547 nebo prostr%ednictví�m e-máilu ná ádrese fachornice@ado.cz.
Protož%e dbá�me ná ochránu osobní�ch u� dáju2 ,  byl v nás% í�  spolec%nosti urc%en žáme%stnánec, ktery�  je pr%ipráven reágovát ná Vás%e
žprá�vy, pr%á�ní� á stí�ž%nosti ták, áby bylo dosáž%eno co mož%ná�  nejvys%s% í� spokojenosti ná Vás% í� stráne% .
Práva subjektu údajů
Aby bylá žájis%te%ná mož%nost subjektu2  u� dáju2  rožhodovát v co mož%ná�  nejs%irs% í� mí�r%e o žprácová�ní� jejich osobní�ch u� dáju2 , stánovuje
GDPR r%ádu prá�v, která�  lže vu2 c%i jáke�mukoli sprá�vci u� dáju2  uplátnit. V pr%í�páde% , ž%e se rožhodnete ne%ktere�  že svy�ch prá�v, obráťte
se pr%í�mo ná sprá�vce.
Vás% í�m žá�kládní�m prá�vem je kdykoli pož%ádovát sde% lení�,  ždá sprá�vce žprácová�vá�  Vás%e osobní� u� dáje. Pokud je žprácová�vá�me,
má� te prá�vo pož%ádovát jednu kopii vs%ech osobní�ch u� dáju2 , ktere�  o Vá� s žprácová�vá�me. V pr%í�páde% , ž%e žjistí�te, ž%e žprácová�váne�
u� dáje  nejsou  pr%esne� ,  má� te  prá�vo  pož%ádovát  oprávu  osobní�ch  u� dáju2 .  Pokud  dojdete  k ná� žoru,  ž%e  Vás%e  osobní�  u� dáje
nežprácová�vá�me po prá�vu,  mu2 ž%ete uplátnit prá�vo ná vy�máž osobní�ch u� dáju2 .  Pokud konec%ne%  nebudete s c%í�mkoli spokojeni
nebo si budete myslet, ž%e jsme Vás% i ž%á� dost nevyr%í�dili ták, ják jsme me% li, má� te prá�vo obrá� tit se se stí�ž%ností� ná U@ r%ád pro ochránu
osobní�ch u� dáju2 . 
Dovolujeme si  zdůraznit,  že ať jste ke správci  v jakémkoli  poměru,  nehrozí  Vám na základě uplatnění
těchto práv žádné riziko a správce s Vámi v budoucnu nebude zacházet o nic hůře než před uplatněním
práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte
pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte. 

____________________
(podpis státutá� rní�ho orgá�nu)


