Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (dále jen „SUZ MV“), se sídlem Lhotecká 7,
Praha 12, PSČ 143 01, IČO: 60498021 je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem
vnitra. SUZ MV je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů v platném znění (dále jen „zákon“) a Obecným nařízením EU o ochraně
osobních údajů 2016/679 (dále jen „GDPR“), povinna získat souhlas se zpracováním Vašich
osobních údajů.
Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám dobrovolně poskytujete v souvislosti s Vaším
požadavkem vstupu do mírného režimu zajištění Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová,
Zařízení pro zajištění cizinců Balková nebo Zařízení pro zajištění cizinců Vyšní Lhoty;
Přijímacího střediska Ruzyně nebo Přijímacího střediska Zastávka; Pobytového střediska
Kostelec nad Orlicí, Pobytového střediska Havířov; Integračního azylového střediska Předlice,
Integračního azylového střediska Jaroměř, Integračního azylového střediska Brno nebo
Integračního azylového střediska Havířov.
Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme výhradně v souladu s platnou legislativou
a neposkytujeme je třetím subjektům. Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme
povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např.
Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů
(NCOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy. Veškeré osobní údaje, které
nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi.
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat obvykle po dobu 2 let od jejich poskytnutí.
Osobní údaje poskytujete dobrovolně a udělujete tímto souhlas s jejich zpracováním,
současně berete na vědomí, že udělený souhlas můžete kdykoli zcela nebo zčásti odvolat
a prohlašujete, že znáte svá práva, která subjektům osobních údajů poskytuje § 11 a § 12
zákona a GDPR, zejména právo přístupu k osobním údajům, právo požádat o opravu či
doplnění osobních údajů, právo požádat o vysvětlení, právo domáhat se opatření k zajištění
nápravy, právo požadovat omezení zpracování osobních údajů, právo zablokování či
zlikvidování údajů.
Zjistíte-li, že SUZ MV porušila některou z povinností stanovenou jí zákonem, máte právo
obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.
V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším
zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte emailovou adresu
podatelna@suz.cz, datovou schránku 7ruiypv nebo pro písemný kontakt adresu sídla
SUZ MV Lhotecká 7, Praha 12, PSČ 143 01. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit,
že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali svou totožnost, abychom si
mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili
přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.
Tento souhlas je udělen na dálku prostřednictvím webového formuláře.

