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Informace o zpracování a ochraně osobních údajů (GDPR) 
 
 
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; tzv. „GDPR“) poskytuje Asociace vzdělavatelů v sociální práci (dále jen „ASVSP“) 
následující informace o zpracování a ochraně osobních údajů:  
 
Informace o zpracování osobních údajů 
 
ASVSP zveřejňuje všechny základní informace týkající se zpracování a ochrany osobních 
údajů na svých webových stránkách dostupných na adrese https://asvsp.org.  
 
Správce osobních údajů 
 
ASVSP je správcem kdykoliv, když zpracovává jakýkoliv osobní údaj, účel zpracování 
osobních údajů je uveden níže v textu. 
ASVSP je zapsaným spolkem sdružující vysoké školy, jejich části, vyšší odborné školy  
a další subjekty, které nabízejí vzdělání v sociální práci na území ČR. Cílem ASVSP je 
zvyšování odborné kvality vzdělávání v sociální práci v ČR. 
 
Kontaktní údaje správce 
 
Sídlem Asociace vzdělavatelů v sociální práci je Brno.  
Adresa ASVSP je: ASVSP, Joštova 10, 602 00 Brno. 
Webové stránky: https://asvsp.org 
E-mail: monika.chrenkova@osu.cz 
 
Právní základ pro zpracování osobních údajů 
 
ASVSP zpracovává všechny osobní údaje, které jí byly poskytnuty, na základě právních 
předpisů Evropské unie a České republiky, zejména:  

1. 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);  

2. Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
 

Účel zpracování osobních údajů 
 
ASVSP zpracovává všechny osobní údaje včetně údajů kontaktních pouze v takovém 
rozsahu, který je nezbytný pro dosažení konkrétního účelu zpracování.  
ASVSP získává a zpracovává osobní a kontaktní údaje (dále jako „údaje“)  
pro účely sjednání pracovně právních vztahů (zejména pracovní smlouvy, DPP, DPČ, 
cestovní příkazy) a majetkových vztahů (zejména dohody o hmotné zodpovědnosti). Dále 
získává a zpracovává údaje v rámci správy časopisu Sociální práce/Sociálna práca (zejména 
údaje odběratelů, autorů, recenzentů, inzerentů). 
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Souhlas se zpracováním a uchováváním osobních údajů 
 
Každý kdo, poskytuje ASVSP, osobní údaje včetně údajů kontaktních, poskytne ASVSP 
souhlas se zpracováváním a uchováváním těchto údajů, a to buď písemně,  
nebo elektronicky. 
 
Doba uchovávání osobních údajů 
 
ASVSP zpracovává všechny osobní údaje, které jí byly poskytnuty, výhradně po níže 
uvedenou dobu:  

1. Trvání povinnosti uchovávat osobní údaje zaměstnance podle právních předpisů 
s významem pro účetnictví, zejména podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů.  

2. Trvání povinnosti uchovávat osobní údaje zaměstnance podle právních předpisů 
s významem pro archivování údajů, zejména podle zákona č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.  

3. Trvání povinnosti uchovávat osobní údaje zaměstnance podle právních předpisů 
s významem pro pracovněprávní vztahy, zejména podle zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.  

4. Trvání povinnosti uchovávat osobní údaje zaměstnance podle právních předpisů 
s významem pro provádění sociálního zabezpečení, zejména podle zákona č. 
582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších 
předpisů a podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Trvání povinnosti uchovávat osobní údaje zaměstnance podle právních předpisů 
s významem pro plnění daňových a poplatkových povinností, zejména podle zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 
280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 
ASVSP zpracovává všechny osobní údaje, které jí byly poskytnuty, taktéž po níže uvedenou 
dobu:  

1. Trvání výběrového řízení na obsazení pracovního místa. 
2. Trvání oprávněného zájmu na uchovávání záznamů o vzájemné komunikaci. 

 
Příjemci osobních údajů 
 
ASVSP zpřístupňuje, zasílá, vydává, nebo oznamuje vybrané osobní údaje těmto kategoriím 
příjemců:  

1. Orgány veřejné moci (zejména úřady).  

2. Zdravotní pojišťovny, Okresní zpráva sociálního zabezpečení. 

3. Smluvní partneři. 
 
Ochrana osobních údajů 
 
Osobní údaje fyzického (papírového) charakteru jsou uloženy v prostorách s možností 
uzamčení.  
Osobních údaje na elektronických nosičích (databáze a informační systémy) jsou 
uchovávány s omezeným přístupem a s příslušným zabezpečením. 
Přístup k osobním údajům je umožněn výhradně osobám pověřeným ASVSP, které jsou 
oprávněny konkrétní osobní údaje zpracovávat. 
Osoby pověřené ASVSP pracující s osobními údaji podepisují prohlášení o mlčenlivosti. 
Předávání osobních údajů příjemcům a třetím stranám je povoleno výlučně z důvodu plnění 
povinností uložených právními předpisy a jen v nezbytném rozsahu. 
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Právo na přístup k osobním údajům 
 
Každá osoba, jíž ASVSP zpracovává jakýkoliv jeho osobní údaj, má právo na přístup 
ke svým osobním údajům a má právo vědět, jak bude s jejími údaji nakládáno.  
 
Právo na opravu osobních údajů 
 
Každá osoba, jíž ASVSP zpracovává jakýkoliv jeho osobní údaj, má právo na opravu 
a doplnění každého osobního údaje, který se ho týká.  
Pokud ASVSP opraví nebo doplní jakýkoliv osobní údaj, protože ji o takovou opravu nebo 
doplnění požádala osoba, jíž se osobní údaje týkaly, oznámí ji všem příjemcům, kterým již 
dříve takové osobní údaje zpřístupnila.  
 
Právo na výmaz osobních údajů 
 
Každá osoba, jíž ASVSP zpracovává jakýkoliv jeho osobní údaj, má právo na výmaz 
každého osobního údaje, který se ho týká. Skutečnost, která nutí ASVSP jakýkoliv osobní 
údaj vymazat, nastává, když Konkrétní osobní údaj již není potřebný pro žádný účel, pro něž 
byl shromážděn nebo jinak zpracován. 
Jestliže ASVSP zveřejnila jakýkoliv osobní údaj, který zpracovávala ohledně konkrétní osoby 
a následně ji vznikla právní povinnost tento osobní údaj vymazat, informuje další osoby, 
které dotčený osobní údaj dále zpracovávaly, aby tento dotčený osobní údaj, veškeré jeho 
kopie nebo replikace a veškeré odkazy na něj vymazali.  
 
Právo na informace o příjemcích osobních údajů 
 
Každá osoba může požádat ASVSP, aby ho informovala o takových příjemcích, kterým 
žadatelovy osobní údaje zpřístupnila a zároveň kterým později oznámila opravu, doplnění, 
výmaz zpracování jakéhokoliv žadatelova osobního údaje. Příjemcem osobních údajů jsou 
osoby pověřené ASVSP a orgány veřejné moci. 
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