
 

 

 

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Z. o ochraně osobních údajů: 
Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu 
pracovník Arkády – sociálně psychologického centra, z. ú. povinen tuto informaci bez 
zbytečného odkladu předat. 

Ochrana práv § 21 Z. o ochraně osobních údajů: Každý subjekt, který zjistí nebo 
se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s 
ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, 
zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může 
požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto 
vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací 
osobních údajů). 

Dle Nařízení má subjekt údajů zejména tyto práva: 

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od Arkády – 
sociálně psychologického centra, z. ú potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, 
a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. 

Právo na opravu a výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má 
právo (v případech stanovených Nařízením) požádat pracovníka Arkády – sociálně 
psychologického centra, z. ú o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných 
osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán 
důvod pro jejich zpracování, případně požádat omezení zpracování osobních údajů. 

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní 
situace právo kdykoliv vznést u pracovníka Arkády – sociálně psychologického 
centra, z. ú námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely 
oprávněných zájmů Arkády – sociálně psychologického centra, z. ú nebo jiných osob 
(dle Nařízení), oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany 
práv a právních nároků Arkády – sociálně psychologického centra, z. ú. 

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v 
Nařízení) právo získat své osobní údaje od Arkády – sociálně psychologického 
centra, z. ú a předat je jinému správci osobních údajů. 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: V jakékoliv záležitosti týkající se 
zpracování osobních údajů má subjekt, pokud se domnívá, že zpracováním jeho 
osobních údajů bylo porušeno Nařízení, právo podat stížnost u dozorového úřadu. 
Tímto je pro subjekty s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních 
údajů, se sídlem v Praze, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, 
tel.: +420 234 665 111. 

 


