
1. Účel dokumentu
Tento dokument je určen těm, kteří vykonávají/li 
nebo mají zájem vykonávat stáž v naší organizaci, 
s cílem poskytnout srozumitelné informace o zpra-
cování jejich osobních údajů. 
Informační memorandum bylo vydáno v  soula-
du s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických 
osob v  souvislosti se zpracováním osobních údajů 
(GDPR). 

Pokud zde nenajdete odpovědi na své dotazy nebo 
chcete některou část podrobněji vysvětlit, nevá-
hejte nás kontaktovat.

2. Naše organizace
Naše organizace se jmenuje se Dům tří přání, 
z.ú., IČO 26544431 a sídlíme na adrese Karlovarská 
337/18, 161 00 Praha 6 (dále jen „Organizace“). V sou-
ladu s  pověřením k  výkonu sociálně-právní ochra-
ny dětí, pomáháme rodičům při řešení výchovných 
nebo jiných problémů souvisejících s  péčí o  dítě, 
vyvíjíme činnost zaměřenou na ochranu dětí před 
škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku, provo-
zujeme zařízení odborného poradenství pro péči 
o děti, zařízení sociálně výchovné činnosti a zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP).

Dle zákona č. 108/2006 Sb. o  sociálních službách 
současně poskytujeme sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi, krizovou pomoc a sociální reha-
bilitaci. 
 
3. Jaké osobní údaje zpracováváme
Osobní údaje zájemců o stáž
Zpracováváme osobní údaje obsažené v dokumen-
tech poskytnutých ze strany zájemce (životopise 
a motivačním dopisu), zahrnující zejména základní 
identifikační a kontaktní údaje, údaje o studiu a dů-
vodech zájmu.
Osobní údaje stážistů
Zpracováváme osobní údaje obsažené v  dohodě 
o poskytnutí stáže, zahrnující základní identifikač-
ní údaje (jméno, příjmení, bydliště), identifikaci vy-
sílající organizace a jejího zástupce. 
Dále zpracováváme údaje obsažené ve výpisu z rejs-
tříku trestů a čestném prohlášení (zahrnující údaje 
o trestní bezúhonnosti, včetně informace o absenci 
psychologické, psychiatrické a sexuologické léčby), 
v  posudku o  zdravotní způsobilosti, a  údaje sou-
visející s výkaznictvím průběhu stáže a jejím hod-
nocením, řešením stížností, připomínek, porušení 
povinností stážisty či soudních sporů.

4.  Proč je zpracováváme 
a co nás k tomu opravňuje

Osobní údaje zájemců o stáž zpracováváme primár-
ně pro účely jejich posouzení a  rozhodnutí o  (ne)
poskytnutí stáže. Právním základem pro toto zpra-
cování jsou opatření přijímaná před uzavřením do-
hody. 
Pokud zájemce nebyl vybrán nebo nedošlo k uza-
vření dohody, ale existuje náš zájem oslovit jej s na-
bídkou stáže v  budoucnosti, požádáme zájemce 
o udělení souhlasu, který může kdykoliv odvolat.  
Osobní údaje stážistů zpracováváme na základě 
uzavřené dohody o  poskytnutí stáže, a  je-li to ne-
zbytné rovněž pro ochranu oprávněných zájmů Or-
ganizace nebo třetích osob – dětí. Vůči takovému 
zpracování máte právo uplatnit námitku, na jejímž 
základě zastavíme zpracování do doby, než proká-
žeme, že existují závažné oprávněné důvody, které 
převažují nad zájmy nebo právy a svobodami sub-
jektu údajů, nebo zpracování je nezbytné pro výkon 
nebo obhajobu právních nároků.

5. Kde je získáváme
Zdrojem osobních údajů jsou zejména dokumenty 
a informace poskytnuté přímo zájemcem/stážistou, 
případně údaje z veřejných evidencí. 

6. Kde a jak dlouho je uchováváme
Nemáme v úmyslu předávat osobní údaje zájemců 
do třetích zemí, které neposkytují přiměřenou úro-
veň ochrany osobních údajů.
Osobní údaje zájemců o stáž uchováváme zpravidla 
do doby rozhodnutí o (ne)poskytnutí stáže. Ty úda-
je, které jsme získali na základě souhlasu, uchovává-
me po dobu jeho platnosti.
Údaje stážistů jsou uchovávány zpravidla v  rámci 
trvání smluvního vztahu. Po jeho skončení, uchová-
váme pouze vybrané osobní údaje po přiměřenou 
dobu (odvíjející se od zákonné promlčecí lhůty), 
která nám umožňuje účinně chránit oprávněné zá-
jmy naší Organizace (např. v  rámci potenciálního 
soudního řízení nebo řešení stížností).
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7. Komu je zpřístupňujeme
Osobní údaje zájemců mohou být zpřístupněny ex-
terním dodavatelům Organizace (zejména zajišťují-
cí provoz IT nástrojů a účetnictví), případně státním 
orgánům v rámci výkonu jejich pravomocí.

8. Vaše práva a jak tyto lze uplatnit
V  souvislosti s  ochranou Vašich osobních údajů 
máte právo požadovat:
-  potvrzení, zda o Vás naše Organizace zpracovává 

osobní údaje, jaké kategorie, pro jaké účely a  po 
jakou dobu, z jakých zdrojů tyto čerpáme, kdo jsou 
jejich příjemci, o  skutečnosti, že dochází k  auto-
matizovanému rozhodování, včetně profilování, 
o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,

-  bezplatnou kopii osobních údajů, za podmínky, 
že nebudou nepříznivě dotčena práva a  svobody 
jiných osob,

-  opravu svých nepřesných osobních údajů nebo 
jejich doplnění poskytnutím dodatečného prohlá-
šení,

-  odvolání Vámi uděleného souhlasu se zpracová-
ním osobních údajů, pokud byl udělen, 

-  výmaz Vašich osobních údajů, omezení nebo vzne-
sení námitky proti jejich zpracování, 

-  podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních úda-
jů.

 
Tato práva je možné uplatnit prostřednictvím pí-
semné žádosti doručené na adresu Karlovarská 
337/18, 161 00 Praha 6, na e-mailovou schránku 
info@dumtriprani.cz nebo do datové schránky 
67b7dmw. Do předmětu zprávy je nezbytné uvést 
text „Osobní údaje“.

Informace o vyhodnocení Vaší žádosti a o přijatých 
opatřeních Vám poskytneme bez zbytečného pro-
dlení, nejpozději do 30 dnů. Ve výjimečných přípa-
dech, o nichž Vás budeme informovat, jsme opráv-
něni tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce. 

V případě jakéhokoliv dotazu, nejasnosti či stížnosti 
týkající se zpracovávání osobních údajů je možné 
kontaktovat pověřence na ochranu osobních úda-
jů: Martin Kraus, MSc., LL.M, e-mail: martinkraus@
dumtriprani.cz.
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Vracíme dětem barvy do života


