
 

 

Informace o zpracování osobních údajů 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (dále jen „GDPR“) si Vás dovolujeme informovat, že o Vaší osobě zpracováváme osobní údaje, 
které jste nám poskytl/a. 

Správcem Vašich osobních údajů, tedy osobou, která rozhoduje o způsobu a účelu zpracování Vašich 
osobních údajů, je Arcibiskupství pražské, IČ: 00445100 se sídlem Hradčanské nám. 16, Praha 1, 119 02 
(dále jen „správce“). Správce můžete kontaktovat poštou na adrese sídla, nebo prostřednictvím e-mailu 
na adrese kancelar.ps@apha.cz. 

Osobní údaje zpracováváme za účelem evidence seznamu mimořádných udělovatelů eucharistie.  

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu správce a třetích osob spočívajícího 
v potřebě evidovat seznam mimořádných udělovatelů eucharistie. 

Zpracování osobních údajů v souvislosti s vystavením povolení o službě mimořádného udělovatele 
eucharistie je smluvní požadavek. Pokud si nepřejete, aby byly Vaše osobní údaje zpracovávány, a údaje 
tedy neposkytnete, nebude možné vám vystavit povolení mimořádného udělovatele eucharistie. 

Vaše osobní údaje budou předány ve formě povolení ke službě mimořádného udělovatele eucharistie 
církevním právnickým osobám. 

Osobní údaje zpracovávané pro účely vedení seznamu mimořádných udělovatelů eucharistie mohou být 
předány do země mimo Evropskou unii v případě, že v této zemi budete vykonávat službu mimořádného 
udělovatele eucharistie. V tomto případě zašleme na požádání příslušné církevní právnické osobě 
potvrzení o absolutoriu. 

Vaše osobní údaje budou zpracovány po neomezenou dobu, neboť to vyžaduje účel, pro který jsou 
zpracovávány. 

Kdykoli můžete požádat o sdělení, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, a poskytnutí kopie všech osobních 
údajů, které o Vás zpracováváme. Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nejsou správné, 
můžete požadovat jejich opravu. Pokud máte za to, že bychom Vaše osobní údaje zpracovávat nadále 
neměli, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. Pokud nebudete s vyřešením Vaší žádosti 
spokojeni, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobní údajů. V případech, kdy Vaše osobní 
údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete souhlas kdykoli odvolat. 

Dovolujeme si zdůraznit, že na základě uplatnění těchto práv Vám nehrozí žádné riziko. Je naším zájmem 
zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se 
nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.  

Já, níže podepsaný/á _____________________________________________________ narozen/a dne _______________________ 

trvale bytem _______________________________________________________________________________________________________ 

svým podpisem stvrzuji, že mi byla poskytnuta informace o zpracování osobních údajů v souvislosti 
s povolením pro mimořádného udělovatele eucharistie. 

 

Dne __________________________ 

 
 ______________________________________ 

 podpis 


