Informace o zpracování osobních údajů
Římskokatolická farnost Jevíčko, IČO: 46452273, se sídlem v Jevíčku (dále táke jen „správče“), tímto prohlásuje,
že ve smyslu nárížení Evropskeho párlámentu á Rády (EU) 2016/679 o očhráne fyžičkyčh osob v souvislosti se
žpráčováním osobníčh udáju3 á volnem pohybu tečhto udáju3 á o žrusení smerniče 95/46/ES (toto nárížení bude
dále ožnáčováno jen jáko „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy
správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje žpu3 soby á učely žpráčování osobníčh udáju3 ) á dále žpráčovává
osobní udáje jáko žpráčovátel pro Arčibiskupství olomoučke.
Zpracování osobních údajů
Římskokatolická farnost Jevíčko žpráčovává osobní udáje žejmená v následujíčíčh oblástečh:
 ágendá souvisejíčí se správou á čhodem čírkve,
 personálističká ágendá,
 ágendá souvisejíčí s prijímáním svátostí,
 správá májetku á souvisejíčíčh smluvníčh vžtáhu3 ,
 porádání skolení, kuržu3 á dálsíčh ákčí pro verejnost,
 porádání dobročinnyčh sbírek,
 správá žrižoványčh právničkyčh osob.
Pro žpráčování osobníčh udáju3 svedčí správči tituly plnení žákonne povinnosti, plnení smlouvy, oprávneneho žájmu správče
nebo tretí osoby nebo souhlásu se žpráčováním osobníčh udáju3 udeleneho subjektem udáju3 . Pri žpráčování osobníčh udáju3 se
správče rídí žákonem stánovenymi lhu3 támi á lhu3 támi stánovenymi po pečlivem žvážení ve vnitrním predpise ták, áby
nedočháželo k porusování práv subjektu3 udáju3 .
V rámči žpráčování osobníčh udáju3 je v nekteryčh prípádečh nutne predát osobní udáje jine osobe. Římskokatolická farnost
Jevíčko se snáží predávání minimáližovát, v nekteryčh prípádečh je ále nežbytne pro splnení povinností biskupství že žákoná,
smlouvy nebo v rámči činnosti čírkve. Ve vsečh prípádečh, kdy správče predává osobní udáje jine osobe, dbá biskupství o
žájistení máximální očhrány práv subjektu3 udáju3 .
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Náse společnost v souládu se svymi povinnostmi podle GDPR nemá povinnost jmenovát poverenče pro očhránu osobníčh
udáju3 . V prípáde jákyčhkoli prání nebo dotážu3 nás mu3 žete kontáktovát postou ná ádrese Komenského nám. 165, 56943
Jevíčko, telefoničky ná čísle 731 545 547 nebo prostredničtvím e-máilu ná ádrese fajevicko@ado.cz.
Protože dbáme ná očhránu osobníčh udáju3 , byl v násí společnosti určen žámestnáneč, ktery je pripráven reágovát ná Váse
žprávy, prání á stížnosti ták, áby bylo dosáženo čo možná nejvyssí spokojenosti ná Vásí stráne.
Práva subjektu údajů
Aby bylá žájistená možnost subjektu3 udáju3 rožhodovát v čo možná nejsirsí míre o žpráčování jejičh osobníčh udáju3 , stánovuje
GDPR rádu práv, která lže vu3 či jákemukoli správči udáju3 uplátnit. V prípáde, že se rožhodnete nektere že svyčh práv, obráťte
se prímo ná správče.
Vásím žákládním právem je kdykoli požádovát sdelení, ždá správče žpráčovává Váse osobní udáje. Pokud je žpráčováváme,
máte právo požádovát jednu kopii vsečh osobníčh udáju3 , ktere o Vás žpráčováváme. V prípáde, že žjistíte, že žpráčováváne
udáje nejsou presne, máte právo požádovát oprávu osobníčh udáju3 . Pokud dojdete k nážoru, že Váse osobní udáje
nežpráčováváme po právu, mu3 žete uplátnit právo ná vymáž osobníčh udáju3 . Pokud konečne nebudete s čímkoli spokojeni
nebo si budete myslet, že jsme Vási žádost nevyrídili ták, ják jsme meli, máte právo obrátit se se stížností ná U@ rád pro očhránu
osobníčh udáju3 .

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 státutárního orgánu)

