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 Příloha č. 1 pokynu ředitele SUZ MV č. 34 /2018 – Správa zařízení 

 

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) 

 

Informace jsou zveřejněny 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 (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů/GDPR, dále jen „nařízení“) a v souladu  

s vnitrostátními předpisy o ochraně osobních údajů. 

 

I. Správce osobních údajů 

 

Základní kontaktní údaje správce: 

 

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 

sídlo: Lhotecká 559/7, 143 00 Praha 12 

doručovací adresa: P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4 

 

IČO: 604 98 021 

Statutární orgán: Mgr. et Mgr. Pavel Bacík, ředitel 

 

E-mailová adresa podatelny: podatelna@suz.cz 

Telefon: +420 974 827 118 

ID datové schránky: 7ruiypv 

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: 

Mgr. Eva Riesová 

E-mailová adresa: poverenec@suz.cz 

Telefon: +420 974 827 158 

 

II. Zpracování osobních údajů 

Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace s osobními údaji (dále jen „OÚ“) 

subjektu údajů jako je např. zaznamenání, shromáždění, uložení, nahlédnutí atd.  

Pro každé zpracování osobních údajů musí existovat právní základ podle čl. 6 nařízení. 

Subjektem údajů se rozumí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba. Je to tedy 

fyzická osoba, k níž se OÚ vztahují. Typicky jde o rezidenty EU, jejichž práva nařízení 

chrání. Subjektem údajů není právnická osoba, ale její zaměstnanci a pověřené osoby již 

subjekty údajů jsou. OÚ mohou existovat pouze ve vztahu k žijící fyzické osobě. Správa 

uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (dále jen „SUZ MV“) v rámci své činnosti 

nakládá s OÚ v souladu se stanovenými účely a v rámci dané agendy: 
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Správa zařízení  

▪ provoz azylových zařízení a zařízení pro zajištění cizinců, 

▪ poskytování ubytování, stravy a dalších služeb žadatelům o udělení mezinárodní 

ochrany, jejím držitelům, zajištěným cizincům a cizincům ze třetích zemí (subjekty 

údajů), 

▪ subjekty údajů mohou být také návštěvníci a jiné osoby pohybující se v zařízeních, 

▪ právními důvody pro zpracování OÚ jsou nezbytnost pro splnění úkolu prováděného 

ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci v souladu se zákonem č. 325/1999 

Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (dále jen 

„zákon o azylu“) a zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 

republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), dále 

existence oprávněného zájmu SUZ MV (provozování kamerového systému, fotografie 

k identifikačním účelům na průkazu klienta), v některých případech také souhlas 

subjektu údajů (např. užití fotografie k propagačním účelům), 

▪ mezi zpracovávané OÚ patří zejména identifikační údaje (jméno, příjmení, datum 

narození), adresní údaje (místo trvalého pobytu), biografické údaje (místo narození, 

státní příslušnost, pohlaví, rodinný stav, manžel, děti), některé citlivé údaje (např. 

náboženství, národnost, údaje o zdravotním stavu) a některé další údaje potřebné pro 

účel poskytnutí sociální služby (jazykové znalosti, vzdělání, povolání, specifické potřeby 

klienta, základní informace o rodinných vazbách a vazbách v ČR); fotografie z důvodu 

jednoznačné identifikace v zařízení, a dále fotografie pro účely propagace organizace 

atd. 

 

III. Příjemci OÚ 

Mezi příjemce OÚ patří zejména orgány veřejné moci a subjekty, které jsou k tomu 

oprávněné, aby mohly plnit své zákonné povinností (např. Policie ČR, zdravotní 

pojišťovny), v některých případech se může jednat i o třetí osoby v soukromoprávních 

vztazích (např. dodavatelé). Vzhledem k tomu, že bezpečnost azylových zařízení  

a zařízení pro zajištění cizinců zajišťuje bezpečnostní agentura, je zpracovatelem OÚ 

v určitých případech i tato právnická osoba. 

 

IV. Doba zpracování OÚ 

OÚ klientů v jednotlivých zařízeních jsou zpracovávány po dobu stanovenou podle  

§ 71 odst. 3 a 4 zákona o azylu a § 150 zákona o pobytu cizinců. Údaje jiných subjektů 

jsou zpracovávány po dobu stanovenou právními předpisy nebo po dobu vyplývající 

z účelu, pro který jsou shromažďovány. Poté jsou OÚ v souladu se zákonem  

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 

a souvisejícími předpisy archivovány Národním archivem nebo skartovány. 

 

V. Následky neposkytnutí OÚ 

V případě, že klient zařízení neudělí SUZ MV své OÚ, může to mít za následek 

neposkytnutí předmětné služby, jelikož se jedná o zákonný požadavek. Také může dojít 
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k tomu, že služba nebude poskytnuta podle klientových individuálních potřeb kvůli 

neuvedení všech potřebných údajů. 

 

VI. Práva subjektů údajů 

Subjektu údajů plynou z nařízení (čl. 15 a násl. nařízení) a vnitrostátních předpisů 

zejména tato jednotlivá práva: 

 

▪ právo na přístup ke svým OÚ 

▪ právo na opravu OÚ   

▪ právo na omezení zpracování OÚ  

▪ právo na výmaz OÚ 

▪ právo na přenositelnost OÚ 

- pokud zpracování probíhá automatizovaně na základě souhlasu nebo plnění 

smlouvy 

▪ právo vznést námitku proti zpracování OÚ ke správci OÚ 

- při plnění úkolů ve veřejném zájmu, výkonu veřejné moci nebo plnění oprávněných 

zájmů správce nebo třetí osoby 

▪ právo na stížnost u dozorového úřadu 

-  v případě, že se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho OÚ dochází k porušení 

právních předpisů o ochraně OÚ 

- stížnost je možno podat k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. 

Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz 

  

VII. Uplatnění práv subjektů údajů a dalších osob 

Práva na ochranu OÚ nebo dotazy v této oblasti můžete uplatnit: 

▪ elektronicky na adrese: poverenec@suz.cz 

▪ písemně dopisem na doručovací adresu SUZ MV uvedenou v části I. Správce osobních 

údajů 

Ve své žádosti či podání prosím uveďte svou totožnost, jaké právo uplatňujete 

a na jakou adresu má být odpověď zaslána. 
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 Příloha č. 2 pokynu ředitele SUZ MV č. 34 /2018 – CPIC, Kvasiny  

 

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) 

 

Informace jsou zveřejněny 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 (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů/GDPR, dále jen „nařízení“) a v souladu  

s vnitrostátními předpisy o ochraně osobních údajů. 

 

I. Správce osobních údajů 

 

Základní kontaktní údaje správce: 

 

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 

sídlo: Lhotecká 559/7, 143 00 Praha 12 

doručovací adresa: P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4 

 

IČO: 604 98 021 

Statutární orgán: Mgr. et Mgr. Pavel Bacík, ředitel 

 

E-mailová adresa podatelny: podatelna@suz.cz 

Telefon: +420 974 827 118 

ID datové schránky: 7ruiypv 

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: 

Mgr. Eva Riesová 

E-mailová adresa: poverenec@suz.cz 

Telefon: +420 974 827 158 

 

II. Zpracování osobních údajů 

Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace s osobními údaji (dále jen „OÚ“) 

subjektu údajů jako je např. zaznamenání, shromáždění, uložení, nahlédnutí atd.  

Pro každé zpracování osobních údajů musí existovat právní základ podle čl. 6 nařízení. 

Subjektem údajů se rozumí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba. Je to tedy 

fyzická osoba, k níž se OÚ vztahují. Typicky jde o rezidenty EU, jejichž práva nařízení 

chrání. Subjektem údajů není právnická osoba, ale její zaměstnanci a pověřené osoby již 

subjekty údajů jsou. OÚ mohou existovat pouze ve vztahu k žijící fyzické osobě. Správa 

uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (dále jen „SUZ MV“) v rámci své činnosti 

nakládá s OÚ v souladu se stanovenými účely a v rámci dané agendy: 
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Centra na podporu integrace cizinců 

(CPIC) 

Koordinační centrum pro cizince 

v průmyslové zóně Kvasiny 

 

▪ poskytování registrovaného odborného 

poradenství státním příslušníkům 

třetích zemí oprávněně pobývajícím  

na území ČR (subjekty údajů) 

▪ poskytování informačního servisu 

fyzických osobám (subjekty údajů) 

 

 

▪ právními důvody pro zpracování OÚ jsou především nezbytnost pro splnění úkolu 

prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci v souladu se zákonem 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o sociálních službách, a dále plnění úkolů ve veřejném 

zájmu (zejména poskytování kurzů českého jazyka, právního poradenství, 

sociokulturních kurzů atd.) a souhlas subjektu údajů (užití fotografie,  

a to i k propagačním účelům), 

▪ mezi zpracovávané OÚ spadají zejména identifikační údaje (jméno, příjmení, datum 

narození), biografické údaje (státní příslušnost), administrativní údaje (číslo a typ 

dokladu, druh pobytu na území ČR), citlivé údaje (zranitelná osoba), některé další 

údaje potřebné pro zjištění odpovídajícího typu služeb pro jednotlivé klienty, tyto údaje 

jsou dobrovolné (pohlaví, vzdělání, znalost českého jazyka atp.) a fotografie  

(k propagačním účelům). 

 

III. Příjemci OÚ 

Mezi příjemce OÚ patří zejména orgány veřejné moci a subjekty, které jsou k tomu 

oprávněné, aby mohly plnit své zákonné povinností, v některých případech se může 

jednat i o třetí osoby v soukromoprávních vztazích (např. dodavatelé).  

 

IV. Doba zpracování OÚ 

OÚ klientů CPIC jsou uchovávány po dobu maximálně 10 let od poskytnutí poslední 

služby v souladu s legislativou EU (projekty AMIF). Poté jsou OÚ podle zákona  

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů  

a souvisejících předpisů archivovány Národním archivem nebo skartovány. 

 

V. Následky neposkytnutí OÚ 

V případě, že klient CPIC neudělí SUZ MV své OÚ, může to mít za následek neposkytnutí 

předmětné služby, jelikož se jedná o zákonný požadavek. Také může dojít k tomu, že 

služba nebude poskytnuta podle klientových individuálních potřeb kvůli neuvedení všech 

potřebných údajů. Neposkytnutí služby se nicméně netýká registrovaného odborného 

poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  
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VI. Práva subjektů údajů 

Subjektu údajů plynou z nařízení (čl. 15 a násl. nařízení) a vnitrostátních předpisů 

zejména tato jednotlivá práva: 

 

▪ právo na přístup ke svým OÚ 

▪ právo na opravu OÚ   

▪ právo na omezení zpracování OÚ  

▪ právo na výmaz OÚ 

▪ právo na přenositelnost OÚ 

- pokud zpracování probíhá automatizovaně na základě souhlasu nebo plnění 

smlouvy 

▪ právo vznést námitku proti zpracování OÚ ke správci OÚ 

- při plnění úkolů ve veřejném zájmu, výkonu veřejné moci nebo plnění oprávněných 

zájmů správce nebo třetí osoby 

▪ právo na stížnost u dozorového úřadu 

-  v případě, že se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho OÚ dochází k porušení 

právních předpisů o ochraně OÚ 

- stížnost je možno podat k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. 

Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz 

  

VII. Uplatnění práv subjektů údajů a dalších osob 

Práva na ochranu OÚ nebo dotazy v této oblasti můžete uplatnit: 

▪ elektronicky na adrese: poverenec@suz.cz 

▪ písemně dopisem na doručovací adresu SUZ MV uvedenou v části I. Správce osobních 

údajů 

Ve své žádosti či podání prosím uveďte svou totožnost, jaké právo uplatňujete 

a na jakou adresu má být odpověď zaslána. 
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 Příloha č. 3 pokynu ředitele SUZ MV č. 34 /2018 - SIP 

 

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) 

 

Informace jsou zveřejněny 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 (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů/GDPR, dále jen „nařízení“) a v souladu  

s vnitrostátními předpisy o ochraně osobních údajů. 

 

I. Správce osobních údajů 

 

Základní kontaktní údaje správce: 

 

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 

sídlo: Lhotecká 559/7, 143 00 Praha 12 

doručovací adresa: P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4 

 

IČO: 604 98 021 

Statutární orgán: Mgr. et Mgr. Pavel Bacík, ředitel 

 

E-mailová adresa podatelny: podatelna@suz.cz 

Telefon: +420 974 827 118 

ID datové schránky: 7ruiypv 

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: 

Mgr. Eva Riesová 

E-mailová adresa: poverenec@suz.cz 

Telefon: +420 974 827 158 

 

II. Zpracování osobních údajů 

Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace s osobními údaji (dále jen „OÚ“) 

subjektu údajů jako je např. zaznamenání, shromáždění, uložení, nahlédnutí atd.  

Pro každé zpracování osobních údajů musí existovat právní základ podle čl. 6 nařízení. 

Subjektem údajů se rozumí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba. Je to tedy 

fyzická osoba, k níž se OÚ vztahují. Typicky jde o rezidenty EU, jejichž práva nařízení 

chrání. Subjektem údajů není právnická osoba, ale její zaměstnanci a pověřené osoby již 

subjekty údajů jsou. OÚ mohou existovat pouze ve vztahu k žijící fyzické osobě. Správa 

uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (dále jen „SUZ MV“) v rámci své činnosti 

nakládá s OÚ v souladu se stanovenými účely a v rámci dané agendy: 
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Státní integrační program (SIP) 

▪ SUZ MV je generálním poskytovatelem integračních služeb v rámci SIP, 

▪ úkolem je koordinace a zajištění integračních služeb cizincům s udělenou mezinárodní 

ochranou (subjekty údajů), 

▪ právním důvodem pro zpracování OÚ je zde nezbytnost pro splnění úkolu prováděného 

ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci v souladu se zákonem č. 325/1999 

Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, případně 

souhlas subjektu údajů (užití fotografie k propagačním účelům), 

▪ mezi zpracovávané OÚ náleží zejména identifikační údaje (jméno, příjmení, datum 

narození), biografické (státní příslušnost), administrativní (mezinárodní ochrana, jazyk 

řízení), adresní (adresa pobytu, e-mailová adresa), některé další údaje potřebné k 

vytvoření individuálního integračního plánu pro klienta (dosažené vzdělání, kvalifikace 

atd.), popřípadě některé citlivé údaje (zdravotní stav) a fotografie (k propagačním 

účelům). 

 

III. Příjemci OÚ 

Mezi příjemce OÚ patří zejména orgány veřejné moci a subjekty, které jsou k tomu 

oprávněné, aby mohly plnit své zákonné povinností (např. Policie ČR, zdravotní 

pojišťovny), v některých případech se může jednat i o třetí osoby v soukromoprávních 

vztazích (např. dodavatelé).  

 

IV. Doba zpracování OÚ 

OÚ klientů SIP se uchovávají obvykle po dobu jednoho až dvou let od jejich poskytnutí. 

Poté jsou v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě  

a o změně některých zákonů a souvisejícími předpisy archivovány Národním archivem 

nebo skartovány. 

 

V. Následky neposkytnutí OÚ 

V případě, že klient SIP neudělí SUZ MV své OÚ, může to mít za následek neposkytnutí 

předmětné služby, jelikož se jedná o zákonný požadavek. Také může dojít k tomu, že 

služba nebude poskytnuta podle klientových individuálních potřeb kvůli neuvedení všech 

potřebných údajů. 

 

VI. Práva subjektů údajů 

Subjektu údajů plynou z nařízení (čl. 15 a násl. nařízení) a vnitrostátních předpisů 

zejména tato jednotlivá práva: 

 

▪ právo na přístup ke svým OÚ 

▪ právo na opravu OÚ   

▪ právo na omezení zpracování OÚ  

▪ právo na výmaz OÚ 

▪ právo na přenositelnost OÚ 

mailto:podatelna@suz.cz


SPRÁVA  
UPRCHLICKÝCH  
ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA  
 

 

 
Lhotecká 7, 143 01  Praha 12  tel.:       974 827 118 
Adresa pro doručování: fax:       974 827 280 
PO BOX 110, 143 00  Praha 4  e-mail:  podatelna@suz.cz 
www.suz.cz  ID schránky: 7ruiypv 

 

 

- pokud zpracování probíhá automatizovaně na základě souhlasu nebo plnění 

smlouvy 

▪ právo vznést námitku proti zpracování OÚ ke správci OÚ 

- při plnění úkolů ve veřejném zájmu, výkonu veřejné moci nebo plnění oprávněných 

zájmů správce nebo třetí osoby 

▪ právo na stížnost u dozorového úřadu 

-  v případě, že se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho OÚ dochází k porušení 

právních předpisů o ochraně OÚ 

- stížnost je možno podat k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. 

Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz 

  

VII. Uplatnění práv subjektů údajů a dalších osob 

Práva na ochranu OÚ nebo dotazy v této oblasti můžete uplatnit: 

▪ elektronicky na adrese: poverenec@suz.cz 

▪ písemně dopisem na doručovací adresu SUZ MV uvedenou v části I. Správce osobních 

údajů 

Ve své žádosti či podání prosím uveďte svou totožnost, jaké právo uplatňujete 

a na jakou adresu má být odpověď zaslána. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznámení s Informacemi o zpracování osobních údajů (GDPR) proběhlo dne: ………………… 

 

Podpis: ………………………………………………. 

 jméno a příjmení 

 

Osoba provádějící seznámení: ………………………………………… 
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 Příloha č. 4 pokynu ředitele SUZ MV č. 34 /2018 – Zaměstnanecká agenda 

 

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) 

 

Informace jsou zveřejněny 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 (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů/GDPR, dále jen „nařízení“) a v souladu  

s vnitrostátními předpisy o ochraně osobních údajů. 

 

I. Správce osobních údajů 

 

Základní kontaktní údaje správce: 

 

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 

sídlo: Lhotecká 559/7, 143 00 Praha 12 

doručovací adresa: P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4 

 

IČO: 604 98 021 

Statutární orgán: Mgr. et Mgr. Pavel Bacík, ředitel 

 

E-mailová adresa podatelny: podatelna@suz.cz 

Telefon: +420 974 827 118 

ID datové schránky: 7ruiypv 

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: 

Mgr. Eva Riesová 

E-mailová adresa: poverenec@suz.cz 

Telefon: +420 974 827 158 

 

II. Zpracování osobních údajů 

Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace s osobními údaji (dále jen „OÚ“) 

subjektu údajů jako je např. zaznamenání, shromáždění, uložení, nahlédnutí atd.  

Pro každé zpracování osobních údajů musí existovat právní základ podle čl. 6 nařízení. 

Subjektem údajů se rozumí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba. Je to tedy 

fyzická osoba, k níž se OÚ vztahují. Typicky jde o rezidenty EU, jejichž práva nařízení 

chrání. Subjektem údajů není právnická osoba, ale její zaměstnanci a pověřené osoby již 

subjekty údajů jsou. OÚ mohou existovat pouze ve vztahu k žijící fyzické osobě. Správa 

uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (dále jen „SUZ MV“) v rámci své činnosti 

nakládá s OÚ v souladu se stanovenými účely a v rámci dané agendy: 
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Zaměstnanecká agenda 

▪ SUZ MV zpracovává OÚ zaměstnanců především pro účely provádění výběrových 

řízení, uzavírání pracovněprávních vztahů, vedení personální evidence, fungování 

fondu sociálních a kulturních potřeb (dále jen „FKSP“), péče o zaměstnance, 

vzdělávání, zúčtování mezd, evidence docházky atd., 

▪ subjekty údajů jsou zde zaměstnanci, jejich rodinní příslušníci a uchazeči  

o zaměstnání, 

▪ právními důvody pro zpracování OÚ všech uvedených subjektů údajů je nezbytnost 

zpracování pro splnění smlouvy nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy, dále 

se jedná o plnění právních povinností a nezbytnost zpracování pro splnění úkolu 

prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci podle zákona  

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení, zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, 

zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní 

pojištění, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákona č. 48/1997 Sb.,  

o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, 

nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých 

překážek v práci, nařízení vlády č. 433/2016 Sb., o úpravě náhrady, nařízení vlády č. 

276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené 

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a dalších právních předpisů, 

existence oprávněného zájmu SUZ MV (evidence docházky, užití fotografie na průkazu 

zaměstnance za účelem jeho identifikace); u FKSP se jedná o nezbytnost zpracování 

pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, a to pro fungování FKSP v souladu  

se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a prováděcí vyhláškou  

č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, 

▪ mezi zpracovávané OÚ patří zejména údaje adresné a identifikační, údaje biografické 

(místo narození, občanství), údaje administrativní (např. číslo OP), některé citlivé údaje 

(zdravotní stav pro účel posouzení pracovní schopnosti zaměstnance), fotografie 

k identifikačním účelům (průkaz zaměstnance), a některé další údaje potřebné pro 

naplnění účelu (výpis z trestního rejstříku, vzdělání, e-mailová adresa, telefon atd.), 

jakož i údaje rodinných příslušníků zaměstnanců související s jejich pracovním 

poměrem. 

 

III. Příjemci OÚ 

Mezi příjemce OÚ patří zejména orgány veřejné moci a subjekty, které jsou k tomu 

oprávněné, aby mohly plnit své zákonné povinností (např. Policie ČR, zdravotní 

pojišťovny), v některých případech se může jednat i o třetí osoby v soukromoprávních 

vztazích (např. dodavatelé). Vzhledem k tomu, že bezpečnost azylových zařízení  

a zařízení pro zajištění cizinců zajišťuje bezpečnostní agentura, je zpracovatelem OÚ 

v určitých případech i tato právnická osoba. 
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IV. Doba zpracování OÚ 

Údaje jsou uchovávány po dobu trvání právního vztahu se zaměstnancem, prodlouženou 

o dobu nezbytnou se zřetelem k případným kontrolám a k uplatňování práv u obecných 

soudů. Následně se uplatní především skartační lhůty podle § 35a odst. 4 zákona  

č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (od 3 do 30 let), a dále 

lhůty podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů a souvisejících předpisů. 

 

V. Následky neposkytnutí OÚ 

Pokud uchazeč o zaměstnání odmítne před nástupem do zaměstnání uvést OÚ, nemůže 

dojít k uzavření pracovně-právního vztahu, jedná se o smluvní i zákonný požadavek.  

 

VI. Práva subjektů údajů 

Subjektu údajů plynou z nařízení (čl. 15 a násl. nařízení) a vnitrostátních předpisů 

zejména tato jednotlivá práva: 

 

▪ právo na přístup ke svým OÚ 

▪ právo na opravu OÚ   

▪ právo na omezení zpracování OÚ  

▪ právo na výmaz OÚ 

▪ právo na přenositelnost OÚ 

- pokud zpracování probíhá automatizovaně na základě souhlasu nebo plnění 

smlouvy 

▪ právo vznést námitku proti zpracování OÚ ke správci OÚ 

- při plnění úkolů ve veřejném zájmu, výkonu veřejné moci nebo plnění oprávněných 

zájmů správce nebo třetí osoby 

▪ právo na stížnost u dozorového úřadu 

-  v případě, že se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho OÚ dochází k porušení 

právních předpisů o ochraně OÚ 

- stížnost je možno podat k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. 

Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz 

  

VII. Uplatnění práv subjektů údajů a dalších osob 

Práva na ochranu OÚ nebo dotazy v této oblasti můžete uplatnit: 

▪ elektronicky na adrese: poverenec@suz.cz 

▪ písemně dopisem na doručovací adresu SUZ MV uvedenou v části I. Správce osobních 

údajů 

Ve své žádosti či podání prosím uveďte svou totožnost, jaké právo uplatňujete 

a na jakou adresu má být odpověď zaslána. 

 

Seznámení s Informacemi o zpracování osobních údajů (GDPR) proběhlo dne: ………………… 

Podpis: ………………………………………………. 

 jméno a příjmení 
Osoba provádějící seznámení: ………………………………………… 
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 Příloha č. 5 pokynu ředitele SUZ MV č. 34 /2018 – Zajištění činnosti SUZ MV 

 

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) 

 

Informace jsou zveřejněny 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 (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů/GDPR, dále jen „nařízení“) a v souladu  

s vnitrostátními předpisy o ochraně osobních údajů. 

 

I. Správce osobních údajů 

 

Základní kontaktní údaje správce: 

 

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 

sídlo: Lhotecká 559/7, 143 00 Praha 12 

doručovací adresa: P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4 

 

IČO: 604 98 021 

Statutární orgán: Mgr. et Mgr. Pavel Bacík, ředitel 

 

E-mailová adresa podatelny: podatelna@suz.cz 

Telefon: +420 974 827 118 

ID datové schránky: 7ruiypv 

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: 

Mgr. Eva Riesová 

E-mailová adresa: poverenec@suz.cz 

Telefon: +420 974 827 158 

 

II. Zpracování osobních údajů 

Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace s osobními údaji (dále jen „OÚ“) 

subjektu údajů jako je např. zaznamenání, shromáždění, uložení, nahlédnutí atd.  

Pro každé zpracování osobních údajů musí existovat právní základ podle čl. 6 nařízení. 

Subjektem údajů se rozumí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba. Je to tedy 

fyzická osoba, k níž se OÚ vztahují. Typicky jde o rezidenty EU, jejichž práva nařízení 

chrání. Subjektem údajů není právnická osoba, ale její zaměstnanci a pověřené osoby již 

subjekty údajů jsou. OÚ mohou existovat pouze ve vztahu k žijící fyzické osobě. Správa 

uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (dále jen „SUZ MV“) v rámci své činnosti 

nakládá s OÚ v souladu se stanovenými účely a v rámci dané agendy: 

  

mailto:podatelna@suz.cz


SPRÁVA  
UPRCHLICKÝCH  
ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA  
 

 

 
Lhotecká 7, 143 01  Praha 12  tel.:       974 827 118 
Adresa pro doručování: fax:       974 827 280 
PO BOX 110, 143 00  Praha 4  e-mail:  podatelna@suz.cz 
www.suz.cz  ID schránky: 7ruiypv 

 

 

Zajištění činnosti SUZ MV 
▪ SUZ MV v rámci své činnosti plní úkoly uložené jí právními předpisy, dále úkoly 

důležité pro naplnění účelu, ke kterému byla zřízena, jakož i úkoly nezbytné  

pro uplatnění práv a povinností SUZ MV a třetích osob, 

▪ zadávání veřejných zakázek, smluvní vztahy, zajišťování školení v oblasti bezpečnosti 

práce a požární ochrany svých zaměstnanců, provádění auditů, vedení účetnictví, 

vedení spisové služby, rozdělování pošty, propagace činnosti SUZ MV, vedení webových 

stránek atd., 

▪ subjekty údajů jsou zde smluvní partneři, zaměstnanci, uchazeči o veřejné zakázky, 

dodavatelé apod., 

▪ zpracování OÚ se v této oblasti provádí z důvodů plnění právních povinností, dále se 

jedná o nezbytnost zpracování pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo 

při výkonu veřejné moci, plnění smluv a další, a to zejména na základě zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), zákona č. 

219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně 

zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu 

cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů a jiných právních 

předpisů, 

▪ mezi zpracovávané OÚ náleží zejména identifikační a adresní údaje. 

 

III. Příjemci OÚ 

Mezi příjemce OÚ patří zejména orgány veřejné moci a subjekty, které jsou k tomu 

oprávněné, aby mohly plnit své zákonné povinností (např. Policie ČR, zdravotní 

pojišťovny), v některých případech se může jednat i o třetí osoby v soukromoprávních 

vztazích (např. dodavatelé). Vzhledem k tomu, že bezpečnost azylových zařízení  

a zařízení pro zajištění cizinců zajišťuje bezpečnostní agentura, je zpracovatelem OÚ 

v určitých případech i tato právnická osoba. 

 

IV. Doba zpracování OÚ 

OÚ jsou pro účely zajištění činnosti SUZ MV zpracovávány po dobu nezbytnou  

pro uplatňování práv a plnění povinností ze závazků se subjekty údajů nebo právnickými 

osobami, za něž jedná subjekt údajů (zpravidla alespoň v rozsahu obecné promlčecí doby), 

a dále v nezbytném rozsahu pro účely oprávněných zájmů SUZ MV například pro budoucí 

prokázání majetkového práva. Poté jsou OÚ v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb.,  

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a souvisejícími předpisy 

archivovány Národním archivem nebo skartovány. 

 

V. Následky neposkytnutí OÚ 

U uchazečů o veřejnou zakázku či smluvních partnerů je poskytnutí OÚ předpokladem 

pro uzavření smlouvy a smluvním požadavkem. Bez nich nemůže dojít k účasti ve 

veřejných zakázkách a následnému uzavření smluvního vztahu.  
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VI. Práva subjektů údajů 

Subjektu údajů plynou z nařízení (čl. 15 a násl. nařízení) a vnitrostátních předpisů 

zejména tato jednotlivá práva: 

 

▪ právo na přístup ke svým OÚ 

▪ právo na opravu OÚ   

▪ právo na omezení zpracování OÚ  

▪ právo na výmaz OÚ 

▪ právo na přenositelnost OÚ 

- pokud zpracování probíhá automatizovaně na základě souhlasu nebo plnění 

smlouvy 

▪ právo vznést námitku proti zpracování OÚ ke správci OÚ 

- při plnění úkolů ve veřejném zájmu, výkonu veřejné moci nebo plnění oprávněných 

zájmů správce nebo třetí osoby 

▪ právo na stížnost u dozorového úřadu 

-  v případě, že se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho OÚ dochází k porušení 

právních předpisů o ochraně OÚ 

- stížnost je možno podat k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. 

Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz 

  

VII. Uplatnění práv subjektů údajů a dalších osob 

Práva na ochranu OÚ nebo dotazy v této oblasti můžete uplatnit: 

▪ elektronicky na adrese: poverenec@suz.cz 

▪ písemně dopisem na doručovací adresu SUZ MV uvedenou v části I. Správce osobních 

údajů 

Ve své žádosti či podání prosím uveďte svou totožnost, jaké právo uplatňujete 

a na jakou adresu má být odpověď zaslána. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seznámení s Informacemi o zpracování osobních údajů (GDPR) proběhlo dne: ………………… 

 

Podpis: ………………………………………………. 

 jméno a příjmení 

 

Osoba provádějící seznámení: ………………………………………… 
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