MEMORANDUM
o zpracování a ochraně osobních údajů
(podle čl. 5 a 24 nařízení GDPR)

1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Toto memorandum Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se
zpracováváním Vašich osobních údajů správcem, kterým je CASRI, (Vědecké a servisní
pracoviště tělesné výchovy a sportu)
za účelem: provedení laboratorního či terénního testování a souvisejících
biochemických úkonů.
a) Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?
Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a
rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem, je CASRI:
CASRI (Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu)
Příspěvková organizace MO ČR
IČO: 49366378
se sídlem Podbabská 1590/3,Praha 6
telefon: 973204641
email: casri@casri.cz
Kontaktovat nás můžete také prostřednictvím osoby pověřené pro ochranu
osobních údajů, kterého jsme jmenovali a kterým je:
Ing. Josef Šafařík
adresa: Podbabská 1590/3,Praha 6
telefon: 973 204 644
email: safarik@casri.cz
Zpracovatelem Vašich osobních údajů, které nám předáte, za výše uvedeným
účelem je vedoucí příslušné laboratoře, který s vámi provede příslušný test.
b) Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?
Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména
zákonem o zpracování osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních
údajů („GDPR“).
Zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem viz. bod. 1 probíhá proto, abychom
zajistili všechna naše i Vaše práva a povinnosti jako CASRI a klienta související
s poskytováním této služby. Veškeré Vaše osobní údaje za uvedeným účelem
zpracováváme na základě Vašeho uděleného souhlasu se zpracováním osobních
údajů.
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Vaše osobní údaje pro daný účel zpracováváme po dobu 60 měsíců.
c) Které Vaše osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás, a to v rozsahu




Jméno a příjmení
Datum narození
Data potřebná pro provedení a vyhodnocení testu

a které jste nám poskytli na základě Vašeho uvedeného souhlasu za stanoveným
účelem.
d) Jak chráníme Vaše osobní údaje?
Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v
souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální
možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.
e) Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?
Vaše osobní údaje v této souvislosti předáváme ke zpracování pouze výše
uvedenému zpracovateli, což je nezbytné pro zajištění výše uvedeného účelu
zpracování osobních údajů, a pokud si budete přát, i třetí osobě uvedené ve vašem
souhlasu.
f) Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva,
která vůči nám jako správci můžete uplatnit:






právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup
k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné
nebo neúplné;
právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud
jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným pověřené osobě pro
ochranu osobních údajů, jak je uvedena v tomto informačním memorandu. K tomu
můžete využít odpovídající formuláře dostupné na www.CASRI.cz.
Vzhledem k tomu, že Vaše osobní údaje pro tento účel zpracováváme na základě
Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů
kdykoliv odvolat. K tomu můžete využít formulář dostupný na www.CASRI.cz.
Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními
předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:
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Úřad pro ochranu osobních údajů www: https://www.uoou.cz
IČO: 708 37 627 se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já, níže podepsaný …………………………..……..

prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů podle
bodu 1. tohoto memoranda,
a na základě toho souhlasím s tím, aby správce, kterým je CASRI, zpracovával mé
osobní údaje v rozsahu:








Jméno a příjmení
Datum narození
Antropometrická data
Data z testu laktátové křivky
Data ze spirometrického testu
Biochemické parametry

za účelem viz. bod 1 po dobu a za podmínek shora uvedených. Souhlasím rovněž
s tím, aby mé osobní údaje byly předány ke zpracování za stanoveným účelem
příslušným zpracovatelům, popř. třetí osobě, kterou je 1):
__________________________
Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen svobodně, dobrovolně,
ničím nepodmíněně a informovaně po seznámení s informacemi o zpracování
osobních údajů.
V Praze dne ……………………….

--------------------------------jméno, příjmení

1)

nehodící se škrtne
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