
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů 

Vážený/Vážená, tímto dokumentem Vám oznamujeme, že v rámci služby cvičné psychoterapie 

budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavření Dohody o cvičné terapii 

a k samotné cvičné psychoterapii. Pokud nám poskytnete Váš výslovný souhlas s nahráním 

audionahrávky z cvičného psychoterapeutického sezení, určenému ke zkvalitnění poskytované 

služby, bude i s touto nahrávkou nakládáno jako s Vašimi dalšími osobními údaji dle níže uvedených 

zásad.   

Níže Vám pro Vaši informovanost sdělujeme, jakými zásadami se bude zpracování Vašich osobních 

údajů řídit. V těchto zásadách ochrany osobních údajů zjistíte, jaké osobní údaje shromažďujeme, 

proč je shromažďujeme, a co s nimi děláme. Uvedené informace jsou důležité, proto doufáme, že 

si najdete čas a pečlivě si vše přečtete. Pokud by zde bylo něco nesrozumitelné nebo byste se rádi 

dozvěděli další informace, můžete se kdykoliv obrátit na členy Terapeutického přístavu z. ú., kteří 

Vám rádi zodpoví vaše dotazy nebo na e-mail terapeutickypristav@gmail.com.  

Terapeutický přístav zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. v 

současné době se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů 

a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů (dále jen “Nařízení”). 

Správce osobních údajů 

Správcem Vašich osobních údajů je Terapeutický přístav z. ú., zastupovaný Danielem Wagnerem, 

OP: 203760779, trvale bytem Ke Staré cestě 287, 250 68, Husinec-Řež, e-mail: 

danwagner@seznam.cz. Terapeutický přístav nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních 

údajů. 

Zpracovávané osobní údaje 

Předmětem zpracování bude vaše jméno a příjmení, telefonní kontakt a e-mail. 

Účel zpracování osobních údajů  

Vaše osobní údaje jsou zpracovávané za účelem uzavření Dohody o cvičné psychoterapii. Zároveň 

slouží k tomu, aby Vás mohl Váš cvičný terapeut kontaktovat v případě, že to bude poskytování 

služby cvičné psychoterapie vyžadovat. 

V případě Vašeho výslovného souhlasu s pořizováním audionahrávky během sezení, bude nahrávka 

pořízena a uchovávána za účelem spolupráce se supervizorem a kultivace nabízené služby, taktéž 

za účelem dalšího vzdělávání Vašeho cvičného psychoterapeuta. 

Zabezpečení osobních údajů 

Vaše osobní údaje budou uschovány v uzamykatelné skříni. Pokud jde o data v elektronické podobě, 

budou vždy uložena v zařízení, které je chráněno přístupovým kódem. 
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Poskytnutí osobních údajů jako smluvní požadavek 

Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytné k tomu, abychom mohli plnit své povinnosti 

vyplývající z Dohody o cvičné psychoterapii. V případě neposkytnutí těchto údajů by nebylo možné 

připravit Dohodu o cvičné psychoterapii a poskytovat vám služby. 

Právní základ zpracování osobních údajů 

Zpracování Vašich osobních údajů je založeno na základě nezbytnosti těchto údajů pro uzavření 

Dohody o cvičné terapii a k plnění našich práv a povinností z ní vyplývajících. Zpracování na tomto 

základě je jeden z právních důvodů uvedených v Nařízení, na jehož základě můžeme zpracovávat 

Vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje budou zpracovány pouze v rozsahu nezbytném k naplnění 

cílů psychoterapie. 

Zpřístupnění údajů jiným osobám 

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny osobám pracujícím v rámci Vám poskytované služby – 

supervizorovi či odborným garantům cvičného psychoterapeuta, tyto osoby budou vždy vázány 

mlčenlivostí, která je spojena s výkonem jejich profese. 

Vaše osobní údaje však nebudou poskytovány žádným jiným třetím osobám a společnostem. 

Automatizace rozhodování a profilování 

Vaše osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování. 

Vaše práva ohledně Vašich osobních údajů:  

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, stejně tak máte právo získat potvrzení od 

Terapeutického přístavu či Vašeho cvičného psychoterapeuta, že zpracovává Vaše osobní údaje. 

Máte právo na opravu Vašich nesprávných nebo neúplných osobních údajů, na jejich vymazání, 

popřípadě na omezení jejich zpracování. 

Máte právo vznést námitku vůči zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných pro účely 

oprávněných zájmů Terapeutického přístavu a jejich cvičného psychoterapeuta. 

Máte právo, za podmínek stanovených Nařízením, získat své osobní údaje a předat je jinému správci 

osobních údajů. 

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich 

osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Pro subjekty s bydlištěm v České republice je to Úřad pro 

ochranu osobních údajů, se sídlem v Praze, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: 

posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 111. 


