Informace o zpracování osobních údajů
Římskokatolická farnost Křenov, IČO: 64652290, se sídlem v Křenove (dále táke jen „spřávce“), tímto
přohlásuje, že ve smyslu nářížení Evřopskeho pářlámentu á Rády (EU) 2016/679 o ochřáne fyžickych osob
v souvislosti se žpřácováním osobních udáju2 á volnem pohybu techto udáju2 á o žřusení smeřnice 95/46/ES (toto
nářížení bude dále ožnácováno jen jáko „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a
je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, kteřá uřcuje žpu2 soby á ucely žpřácování osobních udáju2 ) á dále
žpřácovává osobní udáje jáko žpřácovátel přo Ařcibiskupství olomoucke.
Zpracování osobních údajů
Římskokatolická farnost Křenov žpřácovává osobní udáje žejmená v následujících oblástech:
 ágendá související se spřávou á chodem cířkve,
 peřsonálistická ágendá,
 ágendá související s přijímáním svátostí,
 spřává májetku á souvisejících smluvních vžtáhu2 ,
 pořádání skolení, kuřžu2 á dálsích ákcí přo veřejnost,
 pořádání dobřocinnych sbířek,
 spřává žřižoványch přávnickych osob.
Přo žpřácování osobních udáju2 svedcí spřávci tituly plnení žákonne povinnosti, plnení smlouvy, opřávneneho žájmu spřávce
nebo třetí osoby nebo souhlásu se žpřácováním osobních udáju2 udeleneho subjektem udáju2 . Při žpřácování osobních udáju2 se
spřávce řídí žákonem stánovenymi lhu2 támi á lhu2 támi stánovenymi po peclivem žvážení ve vnitřním předpise ták, áby
nedocháželo k pořusování přáv subjektu2 udáju2 .
V řámci žpřácování osobních udáju2 je v nekteřych přípádech nutne předát osobní udáje jine osobe. Římskokatolická farnost
Křenov se snáží předávání minimáližovát, v nekteřych přípádech je ále nežbytne přo splnení povinností biskupství že žákoná,
smlouvy nebo v řámci cinnosti cířkve. Ve vsech přípádech, kdy spřávce předává osobní udáje jine osobe, dbá biskupství o
žájistení máximální ochřány přáv subjektu2 udáju2 .
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Náse spolecnost v souládu se svymi povinnostmi podle GDPR nemá povinnost jmenovát poveřence přo ochřánu osobních
udáju2 . V přípáde jákychkoli přání nebo dotážu2 nás mu2 žete kontáktovát postou ná ádřese Komenského nám. 165, 56943
Jevíčko, telefonicky ná císle 731 545 547 nebo přostřednictvím e-máilu ná ádřese fakrenov@ado.cz.
Přotože dbáme ná ochřánu osobních udáju2 , byl v násí spolecnosti uřcen žámestnánec, kteřy je připřáven řeágovát ná Váse
žpřávy, přání á stížnosti ták, áby bylo dosáženo co možná nejvyssí spokojenosti ná Vásí střáne.
Práva subjektu údajů
Aby bylá žájistená možnost subjektu2 udáju2 řožhodovát v co možná nejsiřsí míře o žpřácování jejich osobních udáju2 , stánovuje
GDPR řádu přáv, kteřá lže vu2 ci jákemukoli spřávci udáju2 uplátnit. V přípáde, že se řožhodnete nekteře že svych přáv, obřáťte
se přímo ná spřávce.
Vásím žákládním přávem je kdykoli požádovát sdelení, ždá spřávce žpřácovává Váse osobní udáje. Pokud je žpřácováváme,
máte přávo požádovát jednu kopii vsech osobních udáju2 , kteře o Vás žpřácováváme. V přípáde, že žjistíte, že žpřácováváne
udáje nejsou přesne, máte přávo požádovát opřávu osobních udáju2 . Pokud dojdete k nážořu, že Váse osobní udáje
nežpřácováváme po přávu, mu2 žete uplátnit přávo ná vymáž osobních udáju2 . Pokud konecne nebudete s címkoli spokojeni
nebo si budete myslet, že jsme Vási žádost nevyřídili ták, ják jsme meli, máte přávo obřátit se se stížností ná U? řád přo ochřánu
osobních udáju2 .

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 státutářního ořgánu)

