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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ TVÝCH 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Tento dokument jsme připravili, abychom ti poskytli základní 

informace o tom, jak zpracováváme TVÉ osobní údaje.  

Naše organizace se jmenuje se Dům tří přání, z.ú., sídlíme na 

adrese Karlovarská 337/18, 161 00 Praha 6.  

Pokud bys chtěl něco vysvětlit nebo požádat o to, na co máš právo 

(o tom se dočteš níže), neváhej si o to říci osobně, napiš na 

info@dumtriprani.cz nebo nám zavolej na tel.: 233 931 310.  

CO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE 

Právníci vytvořili dlouhou a složitou definici, co je osobní údaj. 

Přitom je to tak jednoduché:) Každý člověk se nějak jmenuje, někdy 

se narodil, někde bydlí – tyto všechny informace jsou osobním 

údajem. Tím to však nekončí, osobním údajem je vlastně jakákoliv 

informace, která se vztahuje ke konkrétnímu člověku, např. číslo 

jeho telefonu nebo e-mail, který užívá, kam chodí do školy, jaké má 

zdravotní problémy, ale i jeho fotka nebo video.   

PROČ A JAKÉ TVÉ OSOBNÍ ÚDAJE 

ZPRACOVÁVÁME  

Když přijdeš ke svému lékaři nebo do nemocnice, můžeš si 

všimnout, že si všichni pořád něco zapisují:) A pokud jim přineseš 

např. zprávu od jiného lékaře, tak si ji založí do tvé složky.  

U nás je to podobné. I my máme takovou složku, kde si podstatné 

informace zapisujeme a uchováváme v ní důležité dokumenty. Mezi 

ty hlavní důvody, proč to děláme patří:  

- jsou tu zákony, které nám to nařizují,  

- naším posláním je chránit děti, které máme v péči,  

- v případě, kdy by si na nás někdo stěžoval nebo přišla kontrola, 

musíme být schopní říci, jak jsme se o tebe starali, 

- na provoz naší organizace žádáme o příspěvky a musíme 

prokazovat, že jsme je využily na pomoc konkrétním dětem.  

Obsah údajů v tvé složce se bude lišit podle toho, jaké služby ti 

nabízíme. V zásadě se však jedná o tyto údaje:   

- tvé jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště / 

pobytu, tvůj telefon či e-mail,  

- kdo je tvůj rodič/opatrovník a kontakt na něj,  

- zdravotní rizika, jak ti to jde ve škole, jaké máš představy o 

budoucnosti,   

- jak to chodí ve vaší rodině, 
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- naše společné návštěvy různých zařízení, např. lékaře,kdy jsi 

k nám přišel a jak dlouho jsi využíval našich služeb a jak jsi byl 

nás spokojen.  

CHRÁNÍME TVÉ SOUKROMÍ  

Všichni v naší organizaci mají povinnost respektovat a chránit tvé 

soukromí. Včetně toho, co jsi sobě řekl nebo jsme zjistili.   

Mohou však existovat případy, kdy bude třeba určité situace 

oznámit. Na to tě však upozorníme! Také tu mohou být instituce, 

jako jsou orgány sociálně-právní ochrany dětí (sociálka) nebo 

soudy, které mají právo si tvé osobní údaje vyžádat.  

JAKÁ MÁŠ PRÁVA  

Zákon, kterým se musí i naše Organizace řídit, ti dává celou řadu 

možností, o co požádat. Pokud si to budeš přát, můžeš:  

- se dozvědět jaké údaje zpracováváme, proč to děláme, komu je 

předáváme, od koho je získáváme a jak dlouho si je držíme, 

- získat zdarma kopii údajů, které o tobě máme, 

- žádat o opravu anebo doplnění nepřesných údajů, 

- žádat, abychom omezili práci s tvými údaji, tyto vymazali nebo 

abychom přehodnotili, zda je nezbytné mít tvé osobní údaje; 

takovému požadavku, však vyhovíme jen budou-li splněny určité 

podmínky (více se dozvíš v dokumentu „Informační 

memorandum o zpracování osobních údajů), 

- si stěžovat na Úřadu na ochranu osobních údajů - stížnost můžeš 

zaslat dopisem na adresu Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, na 

e-mail posta@uoou.cz nebo sdělit telefonicky +420 234 665 111. 

POKUD CHCEŠ VÍCE INFORMACÍ 

Pokud by ses chtěl dozvědět o tomto tématu víc, tak se neostýchej 

si o to říci.  

Jsi-li knihomol nebo budoucí právník:) nebo tě to prostě jen zajímá, 

připravili jsme ještě další dokument označený jako „Informační 

memorandum o zpracování osobních údajů“. Ten obsahuje vše, co 

vyžaduje zákon. 

 

Pokyn schválen ředitelkou organizace dne 25. 5. 2018  

Účinnost od 25. 5.2018 

 

 

Tvůj podpis: ……………………………………………………….. 

 

Datum podpisu: …………………………………………………… 
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