
Charita sv. Alexandra 

Poradna sv. Alexandra 
 

Informace pro uživatele služby Poradny sv. Alexandra o zpracování 
jeho osobních údajů 

1. Charita sv. Alexandra, IČ: 26520788, se sídlem: Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava – Kunčičky 

jako správce Vašich osobních údajů 

a) zpracovává zejména tyto Vaše osobní údaje: 

 Jméno a příjmení, rodné příjmení, titul, 

 Datum narození, rodné číslo, místo narození, podpis, 

 Trvalé bydliště, doručovací adresa, číslo telefonu, e-mailovou adresu, 

 Pohlaví, státní občanství, 

 Údaje o finanční a majetkové situaci (minimálně 3 roky zpět), 

 Údaje o rodinné situaci, 

 Údaje o nepříznivé situaci, 

 Údaje o pracovní situaci a pracovních zkušenostech, 

b) zpracovává tyto Vaše osobní údaje zvláštních kategorií (dříve „citlivé osobní údaje“)  

 Údaje o zdravotním stavu, 

 Údaje bezúhonnosti, případně o odsouzení za trestný čin, 

V případě sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení zpracováváme dále tyto osobní údaje: 

 Číslo občanského průkazu, 

 Zdravotní pojišťovna, 

 Číslo účtu, 

 Informace o dluhové situaci - závazky, čísla smluv uzavřených závazků, dlužné částky, 

 Jméno a příjmení dárce, rodné číslo dárce, bydliště dárce, výše daru dárce, podpis dárce, 

 Dokumenty vztahující se k závazkům (smlouvy, dopisy, soudní rozhodnutí), soudní rozhodnutí 

o rozvodu manželství, soudní rozhodnutí o vyživovací povinnosti. 

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE SE MOHOU LIŠIT V ZÁVISLOSTI NA TYPU VAŠÍ KONKRÉTNÍ 
ŽIVOTNÍ SITUACE. V URČITÝCH PŘÍPADECH, JE MOŽNÉ POSKYTNOUT SLUŽBU ANONYMNĚ, 
PŘÍPADNĚ JSOU OSOBNÍ ÚDAJE PSEUDONYMIZOVÁNY. 



2. Charita sv. Alexandra zpracovává Vaše výše uvedené osobní údaje  

a) na základě právních titulů: 

 plnění zákonných povinností poskytovatele sociálních služeb a akreditované osoby dle zákona 

182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení; 

 smlouva o poskytování sociální služby Poradny sv. Alexandra; 

b) za účelem poskytování služby Poradny sv. Alexandra 

c) po dobu, kdy budete využívat výše uvedenou službu a další 3 měsíce od ukončení spolupráce (lhůta 

začíná běžet od prvního dne měsíce, který následuje po měsíci, v němž došlo k ukončení spolupráce); 

d) v případě podání návrhu na povolení oddlužení budou osobní údaje po uplynutí doby dle bodu c) ještě 

10 let uloženy v archivu Charity sv. Alexandra, poté budou skartovány; 

e) Vaše osobní údaje nebude předávat žádným jiným osobám ani subjektům. 

3. Máte jakožto subjekt údajů následující práva: 

a) vědět, jaké informace o Vás Charita sv. Alexandra zpracovává (právo přístupu); 

b) žádat o opravu svých osobních údajů, pokud zjistíte, že Charita sv. Alexandra zpracovává Vaše již 

neaktuální nebo chybně zapsané osobní údaje; 

c) žádat o výmaz (likvidaci) svých osobních údajů, které Charita sv. Alexandra zpracovává; 

d) žádat o omezení zpracování nebo podat námitku proti zpracování některých svých osobních údajů; 

e) požadovat přenositelnost Vašich osobních údajů (tj. vydání zpracovávaných osobních údajů 

v běžně používaném a strojově čitelném formátu). 

f) podat stížnost u dozorového úřadu, tj. v rámci České republiky u Úřadu pro ochranu osobních údajů 

ČR. 

4. Kontaktní místo Charity sv. Alexandra, kde můžete výše uvedená práva uplatnit (požadovat): 

Poradna sv. Alexandra 

Mgr. Silvie Kseničová, Bc. Zuzana Bryndačová 

Tel. číslo: 731 625 840   

E-mail: poradna@alexandr.charita.cz 

Adresa pracoviště:  Fr. Formana 13, 700 30 Ostrava - Dubina 


