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Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) 
 
Informace jsou zveřejněny v souladu s nařízením 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/GDPR, dále jen „nařízení“)  
a v souladu s vnitrostátními předpisy o ochraně osobních údajů. 
 

I. Správce osobních údajů 
 

Základní kontaktní údaje správce: 
 
Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 
sídlo: Lhotecká 559/7, 143 00 Praha 12 
doručovací adresa: P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4 
 
IČO: 604 98 021 
Statutární orgán: Mgr. et Mgr. Pavel Bacík, ředitel 

 
E-mailová adresa podatelny: podatelna@suz.cz 
Telefon: +420 974 827 118 
ID datové schránky: 7ruiypv 
 
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: 
Mgr. Marek Mazanec 
E-mailová adresa: poverenec@suz.cz 

Telefon: +420 974 827 158 
 

II. Zpracování osobních údajů 
Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace s osobními údaji (dále jen „OÚ“) 
subjektu údajů jako je např. zaznamenání, shromáždění, uložení, nahlédnutí atd.  
Pro každé zpracování osobních údajů musí existovat právní základ podle čl. 6 
nařízení. Subjektem údajů se rozumí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická 
osoba. Je to tedy fyzická osoba, k níž se OÚ vztahují. Typicky jde o rezidenty EU, 
jejichž práva nařízení chrání. Subjektem údajů není právnická osoba, ale její 
zaměstnanci a pověřené osoby již subjekty údajů jsou. OÚ mohou existovat pouze ve 

vztahu k žijící fyzické osobě. Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (dále 
jen „SUZ MV“) v rámci své činnosti nakládá s OÚ v souladu se stanovenými účely a 
v rámci dané agendy: 
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Centra na podporu integrace cizinců 
(CPIC) 

Koordinační centrum pro cizince 
v průmyslové zóně Kvasiny 

 
 poskytování registrovaného odborného 

poradenství státním příslušníkům 
třetích zemí oprávněně pobývajícím  
na území ČR (subjekty údajů) 

 poskytování informačního servisu 
fyzických osobám (subjekty údajů) 

 

 
 právními důvody pro zpracování OÚ jsou především nezbytnost pro splnění úkolu 

prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci v souladu se 

zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky 505/2006 Sb., kterou 
se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, a dále plnění úkolů 
ve veřejném zájmu (zejména poskytování kurzů českého jazyka, právního 
poradenství, sociokulturních kurzů atd.) a souhlas subjektu údajů (užití fotografie,  
a to i k propagačním účelům), 

 mezi zpracovávané OÚ spadají zejména identifikační údaje (jméno, příjmení, 
datum narození), biografické údaje (státní příslušnost), administrativní údaje (číslo 
a typ dokladu, druh pobytu na území ČR), citlivé údaje (zranitelná osoba), některé 

další údaje potřebné pro zjištění odpovídajícího typu služeb pro jednotlivé klienty, 
tyto údaje jsou dobrovolné (pohlaví, vzdělání, znalost českého jazyka atp.) a 
fotografie  
(k propagačním účelům). 

 

III. Příjemci OÚ 
Mezi příjemce OÚ patří zejména orgány veřejné moci a subjekty, které jsou k tomu 
oprávněné, aby mohly plnit své zákonné povinností, v některých případech se může 
jednat i o třetí osoby v soukromoprávních vztazích (např. dodavatelé).  
 

IV. Doba zpracování OÚ 
OÚ klientů CPIC jsou uchovávány po dobu maximálně 10 let od poskytnutí poslední 

služby v souladu s legislativou EU (projekty AMIF). Poté jsou OÚ podle zákona  
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů  
a souvisejících předpisů archivovány Národním archivem nebo skartovány. 
 

V. Následky neposkytnutí OÚ 
V případě, že klient CPIC neudělí SUZ MV své OÚ, může to mít za následek 
neposkytnutí předmětné služby, jelikož se jedná o zákonný požadavek. Také může 
dojít k tomu, že služba nebude poskytnuta podle klientových individuálních potřeb 
kvůli neuvedení všech potřebných údajů. Neposkytnutí služby se nicméně netýká 
registrovaného odborného poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách.  
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VI. Práva subjektů údajů 
Subjektu údajů plynou z nařízení (čl. 15 a násl. nařízení) a vnitrostátních předpisů 
zejména tato jednotlivá práva: 
 

 právo na přístup ke svým OÚ 
 právo na opravu OÚ   
 právo na omezení zpracování OÚ  
 právo na výmaz OÚ 
 právo na přenositelnost OÚ 

- pokud zpracování probíhá automatizovaně na základě souhlasu nebo plnění 
smlouvy 

 právo vznést námitku proti zpracování OÚ ke správci OÚ 

- při plnění úkolů ve veřejném zájmu, výkonu veřejné moci nebo plnění 
oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby 

 právo na stížnost u dozorového úřadu 
-  v případě, že se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho OÚ dochází 
k porušení právních předpisů o ochraně OÚ 

- stížnost je možno podat k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. 
Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz 

  

VII. Uplatnění práv subjektů údajů a dalších osob 
Práva na ochranu OÚ nebo dotazy v této oblasti můžete uplatnit: 
 elektronicky na adrese: poverenec@suz.cz 

 písemně dopisem na doručovací adresu SUZ MV uvedenou v části I. Správce 
osobních údajů 

Ve své žádosti či podání prosím uveďte svou totožnost, jaké právo uplatňujete 
a na jakou adresu má být odpověď zaslána. 
 
 

 


