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INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH A CITLIVÝCH ÚDAJŮ KLIENTA 

 

Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace poskytuje klientům v souladu s ustanoveními 

zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů následující informace 

a při ochraně osobních a citlivých údajů postupuje v souladu se zákonnou legislativou.: 

 v návaznosti na ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů bude 

organizace zpracovávat klientovy osobní a citlivé údaje v rozsahu stanoveném zákonem č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů za účelem odborného 

sociálního poradenství 

 klientovy osobní a citlivé údaje bude zpracovávat pouze určený odborný pracovník CPP a to 

pouze ručně 

 klientovy osobní údaje nebudou zpřístupňovány žádným dalším příjemcům 

 poskytnutí osobních a citlivých údajů je dobrovolné 

 v případě odmítnutí poskytnutí požadovaných osobních a citlivých údajů nemusí dojít k plnému 

naplnění účelu zpracování osobních údajů 

 jako subjekt údajů má klient právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu 

osobních údajů a další níže uvedená práva 

 pokud se bude klient domnívat, že organizace provádí zpracování jeho osobních údajů 

v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména 

budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na jejich účel zpracování, může klient:  

a) požádat správce o vysvětlení (prostřednictvím vedoucího příslušné poradny),  

b) požadovat (prostřednictvím vedoucího příslušné poradny), aby správce odstranil takto 

vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo 

likvidaci osobních údajů. 

Bude-li klientova žádost shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav. 

Nevyhoví-li organizace klientově žádosti, může se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů 

(www.uoou.cz). Dále se klient může s podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů 

přímo. Organizace je povinna klienta bez zbytečného odkladu informovat o blokování, opravě, 

doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné, 

nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.  

Klient je ze strany CPP vždy požádán o písemný souhlas s vedením osobních údajů v rozsahu 

potřebném pro poskytování služby. Přístup k údajům, které klient organizaci poskytne, mají 

pouze odborní pracovníci poradny a v rámci kontrolní činnosti také metodik a ředitel Centra 

psychologické pomoci. 

http://www.uoou.cz/

