Prohlášení o ochraně a zpracování osobních údajů
Na základě zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a zákona č. 110/2019 Sb. O
zpracování osobních údajů Vás informuji o tom, jak pracuji s Vašimi osobními údaji.

Kdo osobní údaje spravuje?
Správcem osobních údajů je Mgr. Ondřej Toth, trvale bytem Karolíny Světlé 18, Olomouc, 779 00,
IČ 03825361. Spravuji web www.ondratoth.cz, e-mail psycholog@ondratoth.cz a mobil
+420731053469.

Jaké Vaše osobní údaje budu zpracovávat?
•
•
•

Jedná se o údaje, které mi sami sdělíte při naší společné práci. Budou to informace o
Vás, Vaší rodině, případně o vašich dětech. Při setkáních si dělám poznámky na papír,
abych se lépe orientoval v tom, co mi říkáte.
Souhlas se zpracováním osobních údajů je jednoznačný, dobrovolný a kdykoliv odvolatelný
a všechny poznámky o Vás můžu ještě v ten den skartovat.
Pokud si budete přát, můžu s Vámi pracovat zcela anonymně a nebudu si vést o Vás
žádnou agendu, ani nemusím mít na Vás kontakt a ze spolupráce Vám vypíšu paragon
(nikoliv příjmový doklad). O toto si případně prosím řekněte.

Kdo všechno bude mít k vašim osobním údajům přístup?
•
•
•

K vašim osobním údajům mám přístup pouze já sám.
Ke všem mým záznamům, které o Vás vedu máte přístup také vy.
Více viz bod o sdílení informací dalším stranám.

Jak jsou vaše osobní údaje zabezpečené?
•
•
•
•
•
•

Písemné materiály (poznámky z terapie) jsou uložené ve Vaší složce v uzamykatelné
skříni. Kancelář zamykáme a dům, ve kterém sídlíme má poplašné zařízení.
Vaše informace v datové podobě jsou zabezpečena na GSuite účtu. Google garantuje
zabezpečení těchto dat.
Pokud budu posílat informace o Vás e-mailem, tyto informace vždy pošlu také Vám v kopii.
Posílám data zaheslované.
Můj počítač i mobil je zaheslovaný.
Používám pouze oficiální a legální software.
Pokud pracuji z domu (například on-line práce), tak jsem v místnosti vždy sám.

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracovávám?
•
•
•

Své poznámky o naší spolupráci skartuji vždy nejpozději půl roku po ukončení naší
spolupráce. Pokud jsme spolupráci formálně neukončili, tak je skartuji nejpozději půl roku
od našeho posledního setkání.
Účetní podklady skartuji po 4 letech. (faktury, paragony, příjmové doklady, atd.)
Pokud je naše spolupráce vázáná na nějaký projekt, skartuji data po 5 letech.

Budu vaše osobní data sdílet nebo předávat jiným stranám?
•

Vaše osobní data jsou u mě v bezpeční a nikde je nebudu sdělovat. Mlčenlivost je pro
mě velká hodnota. Zároveň je zde více výjimek, kterým se věnuji v dalších bodech.
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•
•
•
•

•
•

Informace o Vás předávám pouze na základě podepsané Trojstranné dohody o
předávání informací
Jako psycholog jsem pod pravidelnou supervizí a procházím neustálým vzděláváním.
Pokud budu na supervizi či na výcviku hovořit o Vašem případu, tak budu mluvit tak, aby
Vás kolegové nepoznali. Zároveň i moji supervizoři jsou vázáni mlčenlivostí.
Pokud je naše spolupráce realizovaná přes projekt, či ve spolupráci s nějakou
organizací a budu muset vykazovat například Vaše jméno, nebo nějaký výkaz, tak Vám to
vždy řeknu a vyjasníme si obsah předávaných informací.
V případě, že budu povinen prolomit svou mlčenlivost kvůli ohlašovací povinnosti či
povinnosti překazit trestný čin, tak Vás o tom budu neprodleně informovat. V tomto
případě poté musím informovat orgány činné v trestním řízení. (§ 367 a § 368 Trestního
zákoníku)
Pokud pracuji s Vaším dítětem (a Vy s námi na schůzce nejste), tak s ním vždy
vyjasňuji, jaké informace se mohou rodiči/rodičům dostat. Vaše dítě se mnou může mít
tajemství a já jej budu plně respektovat.
Pokud pracuji s více jedinci z rodinného systému, pravidla předávání informací jsou tato:
-

Rodiče mají přístup k informacím dětí (u dětí do 18 let věku).
Rodič nemá přístup k informacím o druhém rodiči.
Dítě nemá přístup k informacím o rodiči.

Jaká máte práva?
V souladu s platnými právními předpisy máte následující práva:
•
•
•
•
•

Máte právo se podívat, jaké informace o Vás vedu.
Máte právo, abych informace, které o Vás vedu na Vaši žádost upravil (Pokud ovšem
nepůjde například o zprávu, kterou vypracuji pro jinou organizaci)
Máte právo kdykoliv souhlas s ukládáním vašich údajů vzít zpět a já poté neprodleně
všechny Vaše údaje vymažu a skartuji je.
Můžete si kdykoliv Vaše poznámky ode mne vzít a předat je někomu jinému.
Pokud se domníváte, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou
Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu.
Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto zásady platí od 1. 2. 2021.
Děkuji Vám za čas, kdy jsme si vyjasnili to, jak zpracovávám Vaše osobní údaje.
Tento dokument je vypracován ve dvojím vyhotovení, kdy jedno si zakládám do složky a druhé je
pro Vás. Podpisem ztvrzujete, že jste s podmínkami byl/a seznámen/a, a že s nimi souhlasíte.

V _________________________

dne __________________

Jméno: ___________________________

Podpis: ___________________________
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