Informace o povinné mlčenlivosti a závazek pro nakládání s osobními daty
Vážená paní, vážený pane,
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) si Vás dovolujeme
informovat o povinnostech spojených s nakládáním s osobními údaji, se kterými můžete přijít
do kontaktu během výkonu Vaší lektorské činnosti v rámci spolupráce s Diakonickým
institutem.
Diakonický institut je správcem osobních údajů zaměstnanců, uživatelů služeb a dalších osob,
které se ve službě v rámci výkonu své činnosti pohybují, pokud je to v souvislosti s výkonem
jejich činnosti nutné. Správce můžete kontaktovat poštou na adrese sídla, osobně,
prostřednictvím telefonu na čísle 558 764 352 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese
info@diakonickyinstitut.cz

Při výkonu Vaší činnosti máte ve vztahu k osobním údajům uživatelů správce a osobním
údajům zaměstnanců správce, ale také ke všem skutečnostem, o kterých se v souvislosti
s výkonem Vaší činnosti dozvíte, povinnost mlčenlivosti. Mlčenlivost se vztahuje také
na bezpečnostní opatření, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
V rámci výkonu své činnosti nejste oprávněn/a nahlížet do dokumentů správce, které
bezprostředně nesouvisejí s výkonem Vaší činnosti podle dohody nebo smlouvy, nebo které
Vám nebyly správcem výslovně poskytnuty. Není možné pořizovat kopie, opisy a výpisy z
jakýchkoli dokumentů správce, zpracovávat je, poskytovat třetím osobám a sdělovat třetím
osobám jejich obsah, pokud Vám to správce výslovně neuložil anebo to nevyplývá z povahy
smlouvy či dohody.
V případě, že je pro výkon Vaší činnosti podle dohody či smlouvy nezbytné, abyste
zpracovával/a osobní údaje subjektů údajů, jste oprávněn/a zpracovávat pouze osobní údaje
sdělené Vám správcem, třetí osobou k tomu oprávněnou na základě zákona nebo smlouvy
nebo subjektem údajů a to v nezbytně nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu. Při
zpracování osobních údajů podle výše uvedeného jste povinen/povinna řídit se předpisy
platného práva, zejména GDPR, a vnitřními předpisy správce.
Tento dokument je platný po dobu Vaší spolupráce s Diakonickým institutem.
Prohlášení o mlčenlivosti:
Já, níže podepsaný/á ________________________________,
narozen/a dne ______________,
trvale bytem _______________________________________________________________
svým podpisem stvrzuji, že jsem byl(a) poučen(a) o mlčenlivosti ve vztahu k osobním datům,
se kterými přijdu do kontaktu. Dále prohlašuji, že jsem si vědom(a) právních následků
v případě porušení mlčenlivosti o důvěrných informacích a zavazuji se nést jeho důsledky.

Dne _________________

___________________________
(podpis)

Vysvětlení pojmů:
Osobní údaje
Informace, které vypovídají o soukromí osoby a mohou prozradit často více, než si osoba přeje, aby bylo známo.
Osobní údaje informují o osobě, o jejích zálibách a zvyklostech, o jejích vlastnostech či názorech, o různých
stránkách její osobnosti, o jejich majetkových poměrech. Osobní údaje vypovídají také o tom, jaké má osoba
vztahy k jiným lidem, ale také o jejím zdravotním stavu a stylu života. Jejich propojováním je možné vytvořit si
obraz o tom, kým osoba je a jak žije. Osobním údajem osoby je tedy jakýkoliv údaj, který se dané osoby týká.
Některé osobní údaje jednoznačně odlišují jednotlivé osoby – nazývají se identifikační údaje. Jsou to nejčastěji:
– jméno a příjmení
– adresa bydliště
– datum narození, rodné číslo
Zneužitím některých osobních údajů může být narušeno soukromí osob zvlášť citelně. Takové údaje označujeme
jako citlivé. Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje) vypovídají:
– o národnostním, rasovém nebo etnickém původu
– o politických postojích
– o členství v odborových organizacích
– o náboženství a filozofickém přesvědčení
– o odsouzení za trestný čin
– o zdravotním stavu
– o sexuálním životě
– o jedinečných biologických rysech (otisk prstu, obraz sítnice aj., genetické charakteristiky)

