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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ LEKTORŮ/TLUMOČNÍKŮ
 - POSKYTOVATELŮ SLUŽBY

Integrační centrum Praha, o.p.s., IČ: 242 28 320, se sídlem Žitná 1574/51, 110 00, Praha 1 (dále 
jen “ICP”), spravuje osobní údaje obchodních subjektů, se kterými má či mělo smluvní vztah, v 
případě, že je to nezbytné z právních důvodů, a to zejména plnění právních a smluvních povinností 
a ochrany oprávněných zájmů ICP, jako je povinnost prokázat oprávněnost výdajů z veřejných 
finančních prostředků na integrační služby. uchovávány výhradně za účelem prokázání řádného a 
efektivního nakládání s prostředky státního rozpočtu.

Vaše osobní údaje může ICP sdílet na základě právních povinností či smluvních závazků 
s poskytovateli dotací a příspěvků (Ministerstvo vnitra, Magistrát hlavního města Prahy, Evropská 
komise), s kontrolními orgány (zejména Ministerstvo vnitra, Magistrát hlavního města Prahy, finanční 
správa, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Státní úřad 
inspekce práce), ostatními orgány veřejné správy (Policie ČR, soudy), s externím auditorem, účetním 
a dodavateli a správci  informačních systémů, databází a sociálních sítí (Facebook, Instagram). 

Vaše osobní údaje uvedené ve smlouvě s ICP a v účetních dokladech ICP neprodává a, s výjimkou 
předání výše uvedeným orgánům, nepředává třetím osobám.

Údaje jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu se:
- zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále „zákon“). 
Úprava týkající se ochrany práv vašich údajů je obsažena v § 49 zákona. 
- 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. 

Správcem vašich osobních údajů je ICP. Jeho pracovníci mají přístup jen k těm vašim osobním 
údajům, které potřebují pro svou práci, přitom jsou vázáni přísnou povinností mlčenlivosti, 
a postupují dle ustanovení §46 a §47 zákona. Zpracování osobních údajů je dále upraveno vnitřními 
předpisy ICP, a to především Směrnicí o nakládání s osobními údaji, Etickým kodexem 
a Archivačním a skartačním řádem tak, aby byla zajištěna ochrana vašich osobních údajů před 
jejich zneužitím, ztrátou či zničením.

ICP zpracovává tyto kategorie údajů o vás: IČO/datum narození, sídlo/trvalé bydliště, e-mail pro 
komunikaci, telefonní číslo pro komunikaci, číslo bankovního účtu.
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Vaše osobní údaje uchovává ICP v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů pouze po dobu nezbytně nutnou pro zajištění práv a povinností plynoucích ze 
smluvních vztahů a z příslušných právních předpisů, avšak nejdéle po dobu 10 let následujících od 
1. ledna roku následujícího po skončení projektu, případně po dobu stanovenou právními předpisy, 
popřípadě po dobu platnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů. 
V případě potřeby se můžete ve věci správy a zpracování vašich osobních údajů obrátit na e-mail: 
metodik@icpraha.com. 

Podpisem níže berete na vědomí shora popsaný způsob zpracování vašich osobních údajů.  

Dále může ICP zpracovávat další osobní údaje, pokud jste k tomu udělili písemný souhlas, který 
můžete kdykoliv písemně odvolat: běžné fotografie či podobizny, obrazové snímky nebo video a 
audio záznamy vznikající za účelem informování veřejnosti o aktivitách ICP.

Podpisem níže dáváte ICP dílčí souhlas se shora popsaným způsobem zpracování vašich osobních 
údajů ve formě vaší fotografie pro potřeby ICP.
 

V Praze dne
Jméno a příjmení

podpis

V Praze dne
Jméno a příjmení

podpis
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