
Persefona, z. s. 
Řešíme problematiku domácího a sexuálního násilí 

Gorkého 17, 602 00 Brno, IČO: 270 58 905 
persefona@persefona.cz, +420 545 245 996, www.persefona.cz 

 

 
Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 12290 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
PRO KLIENTY VYUŽÍVAJÍCÍ SLUŽBY PERSEFONY, Z.S. 

 
Podle čl. 13 nařízení 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) Vám jako našemu 
klientovi poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů. 

1. Naše kontaktní údaje jako správce Vašich osobních údajů: Persefona, z. s., Gorkého 17, 602 
00 Brno, IČO: 27058905; datová schránka b45dmwx; email: persefona@persefona.cz; tel. číslo  545 
245 996, 732 534 024. 

2. Vaše osobní údaje zpracováváme za tím účelem, abychom Vám poskytli co nejkvalitnější 
služby odborného sociálního poradenství, pro které jste se na nás obrátili. 

Základem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy, kterou s námi pro účel poskytování 
služby uzavíráte (ať již ústně, či písemně), a také splnění právní povinnosti, která se na nás jako na 
poskytovatele služby vztahuje (ve smyslu právního titulu čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů). 

V případě, že za účelem poskytování služby ve Vašem případě zpracováváme i Vámi poskytnuté 
údaje z kategorie tzv. citlivých údajů, zpracováváme je na základě právního titulu ve smyslu čl. 9 
odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). 

Kromě výše uvedených případů můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i proto, že to bude 
nezbytné pro hájení práv a oprávněných zájmů Persefony, z.s. (ve smyslu právního titulu čl. 6 odst. 
1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů), zejména proto abychom v případě 
pochybnosti anebo sporu o to, zda jsme Vám služby poskytovali v souladu se všemi našimi 
zákonnými a smluvními povinnostmi, mohli doložit, že tomu tak bylo. 

3.  Osobní údaje zpracováváme jako poskytovatel v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy o 
poskytování odborného poradenství a pro plnění svých zákonných povinností zpracováváme 
identifikační a adresní údaje klienta (v rozsahu jméno a příjmení, datum narození, bydliště, 
telefonního číslo, emailová adresa) a další osobní údaje (v rozsahu údajů o příjmových a 
majetkových poměrech, vzdělání, profesi, o životní situaci klienta, jejíž řešení je předmětem služby 
podle této smlouvy).  

Zpracováváme je v elektronické a listinné podobě, manuálně i automatizovaným způsobem, a to 
pouze prostřednictvím klientských pracovníků Persefony, z.s., kteří jsou vázáni povinností 
mlčenlivosti a vnitřními předpisy a opatřeními, které zajišťují bezpečnost Vašich osobních údajů, 
případně prostřednictvím externích odborných spolupracovníků, kteří jsou zavázáni k ochraně 
Vašich osobních údajů ve stejném rozsahu jako my.  

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sdělíte přímo Vy, a to jakoukoli formou v rámci naší 
spolupráce při poskytování služby. 
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4. Vaše osobní údaje předáme někomu jinému pouze v případě, že s tím budete výslovně 
souhlasit, anebo v případě, že nám zákon ukládá oznamovací povinnost anebo povinnost 
součinnosti; příjemcem tak mohou být orgány sociálně-právní ochrany dětí, soudy, orgány činné 
v trestním řízení, v případě Vašeho souhlasu i další fyzické i právnické osoby. V případě, že je to 
nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené mezi námi, zpřístupňujeme Vaše osobní údaje našim 
externím odborným spolupracovníkům (advokát, psycholog).   

5. Vaše osobní údaje nebudeme předávat do zahraničí.  

6. Vaše osobní údaje jsou u nás uložena po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat služby, 
a poté po dobu 10 let, což nám ukládájí jednotlivé smlouvy či právní akty vztahující se k dotačním 
titulům. 

7.  S výjimkou situací, kdy je možné naše služby poskytovat anonymně, je poskytnutí 
osobních údajů z Vaší strany požadavkem nezbytným pro smluvní vztah mezi námi, proto i když je 
dobrovolné, neposkytnutí osobních údajů povede k nemožnosti uzavření smlouvy, a tedy 
k nemožnosti poskytovat Vám službu odborného sociálního poradenství. Neposkytnutí tzv. 
citlivých údajů povede k tomu, že Vám budeme schopni poskytovat službu pouze v rozsahu, který 
bude i bez těchto údajů možný; znamená to, že rozsah služby nebude v konkrétním případě tak 
detailní a komplexní, jako by byl za využití i těchto doplňujících údajů.  

8. Na zpracování Vašich osobních údajů se můžete sami aktivně podílet a my to budeme 
podporovat. Je pro nás důležité, abyste věděli, že máte následující práva týkající se ochrany Vašich 
osobních údajů: 
 

a) V případě osobních údajů, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete svůj 
souhlas se zpracováním kdykoliv odvolat prostřednictvím emailu na poradna@persefona.cz, 
domacinasili@persefona.cz, případně osobně na konzultaci s jakýmkoliv pracovníkem 
organizace. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, 
který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, 
které zpracováváme na základě jiného právního základu, než je Váš souhlas. 

b)       Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu 
údajů, to znamená, že se nás můžete obrátit s dotazem, jestli a které Vaše osobní údaje 
zpracováváme a jaké jsou další okolnosti tohoto zpracování; 

c)  máte právo na opravu svých osobních údajů, pokud by byly nepřesné anebo neúplné; 

d)  máte právo na omezení zpracování, a to v následujících případech: 

- jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli 
přesnost osobních údajů ověřit; 

- ukáže se, že zpracování je v konkrétním případě protiprávní a Vy současně odmítnete výmaz 
osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití; 

- již osobní údaje nebudeme potřebovat pro účely zpracování, ale Vy je budete požadovat pro 
určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; 
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- jestliže vznesete námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či 
třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody převažují nad oprávněnými důvody 
na Vaší straně. 

e)  máte právo vznést námitku proti zpracování v případě, že zpracování je prováděno v 
oprávněném zájmu nás jako správce nebo třetí strany; 

f)  máte právo na přenositelnost údajů , což znamená, že máte právo od nás získat osobní 
údaje, které se Vás týkají a jež jste organizaci poskytl/a, ve strukturovaném, běžně používaném a 
strojově čitelném formátu, a právo požadovat předání těchto údajů jinému správci, pokud jde o 
zpracování založené na Vašem souhlasu či za účelem plnění smlouvy, a zpracování se provádí 
automatizovaně; 

g)  v každém případě, kdy se budete domnívat, že provádíme zpracování Vašich osobních 
údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se 
zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení a o odstranění takové situace. 

h)  máte právo podat stížnost u  Úřadu pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 
Praha 7), a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

ch)  máte právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut “), což znamená, že Vaše 
osobní údaje zlikvidujeme, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, 
pokud odvoláte souhlas se zpracováním (a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování), 
pokud vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro 
zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, anebo musí být vymazány ke splnění 
právní povinnosti; 
 
10.  Nemáme u nás jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, ale v případě, že 
budete mít ke zpracování Vašich osobních údajů nějaké otázky, anebo budete chtít uplatnit 
kterékoli z výše popsaných práv, odpovědnou osobou pro tyto případy je Mgr. Tereza Janíčková, 
která je Vám k dispozici na tel. čísle  545 245 996. 
 
 
 
V Brně ………………………… 
 
 
…………………………………    ………………………………… 
           Jméno a příjmení                  Podpis 
 
 
 


