Informace pro osoby, jejichž údaje jsou získávány při
výkonu působnosti.
Informační povinnost o zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení EP a Rady (EU)
2016/679 (dále jen „GDPR“)
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále Úřad) zpracovává osobní údaje na základě
těchto zákonů (ve znění pozdějších předpisů včetně případných prováděcích předpisů):







zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
Prohlášení Ministerstva spravedlnosti České republiky o vzájemnosti ve věcech
vymáhání výživného ve vztahu ke kanadským provinciím Alberta, Britská Kolumbie,
Manitoba, Newfoundland, Ontario, Saskatchewan a Yukon, ve vztahu k Australskému
svazu a ve vztahu ke Spojeným státům americkým
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;
případně dalších zde nespecifikovaných zákonných ustanovení, jejichž použití vyplyne
z výkonu činnosti Úřadu.

zejména za účelem zabezpečení
 sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k cizině;
 vymáhání výživného ze zahraničí a do zahraničí;
 řešení případů tzv. mezinárodních únosů dětí;
 zajištění práva styku rodičů s dětmi;
 výkonu opatrovnictví;
 zprostředkování mezinárodního osvojení.
Pro tento účel Úřad zpracovává Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:












identifikační údaje, jako je například Vaše jméno, příjmení, číslo občanského
průkazu, datum narození, titul, …;
kontaktní údaje, jako je například Vaše adresa, elektronická adresa, telefon, datová
schránka, …;
údaje o rodině a rodinných příslušnících, jako jsou například údaje o Vaší
domácnosti, manželce/ovi, partnerce/ovi, dětech či dalších příbuzných;
vzdělání, jako je například Vaše dosažené vzdělání;
údaje o zaměstnání, jako je například zaměstnavatel, Vaše stávající pozice, …;
ekonomické a finanční informace, jako je například Vaše platové ohodnocení či
zajištění, zákonné odvody a daně, číslo bankovního účtu, …;
audio, video, foto záznamy
údaje o zdravotním stavu;
trestní záležitosti, jako je například Vás výpis a opis z trestního rejstříku;
citlivé specifické informace, jako jsou například Vaše údaje o politickém
přesvědčení, náboženství či sexuální orientaci;
další specifické údaje, které nám sami poskytnete, ať už jako součást Vaší žádosti,
stížnosti, petice, námitek, podnětu, dotazu či třeba žádosti o informace;

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č.
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.
Všechny tyto osoby tímto informujeme, že správcem osobních údajů je:


Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem Šilingrovo náměstí 3/4, 602 00
Brno.

Dále informujeme, že pověřencem pro ochranu osobních údajů pro výše uvedené činnosti je:
Ing. Václav Seidler
email: vaclav.seidler@umpod.cz
Právním základem zpracování osobních údajů je:


dle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR zpracování nezbytné pro splnění právní
povinnosti, které se na správce vztahuje v případech, kdy správce zpracovává osobní
údaje na základě povinnosti uložené některým z výše uvedených zákonů;

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, vyplývá ze zákonných požadavků na jejich
zpracování a archivaci.
Osobní údaje mohou být případně poskytnuty dalším příjemcům:






jiným orgánům státní správy v rámci plnění zákonných povinností,
zahraničním orgánům v rámci plnění povinností vyplývajících z platných
mezinárodních smluv a nařízení Evropské unie a prohlášení vzájemnosti,
veřejné ochránkyni práv,
orgánům činných v trestním řízení,
subjektům oprávněným ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím,

UMPOD považuje za nezbytné sdělit osobám, jejichž osobní údaje zpracovává, následující:





mají právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se jich týkají,
mají právo požadovat jejich opravu nebo omezení zpracování,
mají právo vznést námitku proti jejich zpracování,
mají právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

