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STRUČNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SUZ MV
Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (dále jen „SUZ MV“), se sídlem Lhotecká 7,
143 01 Praha 12, doručovací adresou P.O.BOX 110, 143 00 Praha 4, IČO: 60498021, je organizační
složkou státu zřízenou Ministerstvem vnitra. SUZ MV je v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen
„nařízení“) a příslušnými vnitrostátními předpisy, jakožto správce, povinna informovat o zpracování
Vašich osobních údajů (dále jen „OÚ“).
Berete na vědomí, že SUZ MV jako správce a zpracovatel nakládá s Vašimi OÚ na základě právních
důvodů vyplývajících z čl. 6 nařízení. Jedná se zejména o zpracování OÚ, jež je nezbytné pro splnění
smlouvy, a dále nezbytnost pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, nezbytnost
pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a existence
oprávněného zájmu SUZ MV jako správce OÚ.
Zpracováváme pouze OÚ, které nám dobrovolně poskytujete v souvislosti s Vaším požadavkem vstupu
do mírného režimu zajištění Zařízení pro zajištění cizinců Bělá pod Bezdězem, 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 nebo Pobytového střediska Zastávka; Integračního azylového střediska Předlice, Integračního
azylového střediska Jaroměř, Integračního azylového střediska Brno nebo Integračního azylového
střediska Havířov.
Vámi poskytnuté OÚ zpracováváme výhradně v souladu s platnou legislativou. Vzhledem k tomu, že
o zajištění bezpečnosti našich zařízení se stará bezpečnostní agentura, je zpracovatelem Vašich OÚ
v souvislosti s Vašim vstupem do zařízení kromě SUZ MV také tato právnická osoba. Na základě
určitých, přesně definovaných podmínek jsme také povinni některé Vaše OÚ předat podle
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 OÚ, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi.
Vaše OÚ budeme zpracovávat maximálně po dobu 6 let od jejich poskytnutí.
Při zjištění, že SUZ MV porušila některou z povinností uloženou jí nařízením nebo souvisejícími
vnitrostátními právními předpisy, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí
o zajištění opatření k nápravě. Podrobné informace o zpracování OÚ jsou dostupné
na internetové stránce www.suz.cz. V případě žádosti o zaslání podrobných informací
o zpracování OÚ SUZ MV nebo dotazu na ochranu Vašich OÚ prosím využijte emailovou adresu
poverenec@suz.cz nebo pro písemný kontakt shora uvedenou doručovací adresu SUZ MV.
V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme pro ověření identity požadovat,
abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost. Jde o preventivní bezpečnostní
opatření v zájmu zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim OÚ.

Lhotecká 7, 143 01 Praha 12
Adresa pro doručování:
PO BOX 110, 143 00 Praha 4
www.suz.cz

tel.:
974 827 118
fax:
974 827 280
e-mail: podatelna@suz.cz
ID schránky: 7ruiypv

