Thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân
do tổ chức Giáo phận công giáo từ thiện Hradec Králové Velké náměstí 37, 500 01 Hradec
Králové, www.hk.caritas.cz, sđt: 495 063 135 quản lý để phù hợp với Quy chế (EU)
2016/679 (GDPR)
Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý với mục đích tiếp theo và trong pham vi này:
1) Các tài liệu về việc cung cấp tư vấn xã hội và pháp lý (dự định, đánh giá việc hoàn thành mục đích
của khách hàng và đánh giá dịch vụ xã hội), soạn thảo tài liệu (đệ đơn, kháng cáo, đơn khởi kiện
v.v.) cần thiết để giải quyết các mục đích đặt ra và tình huống xã hội không thuận lợi của khách
hàng. Các dữ liệu cá nhân được xử lý trong phạm vi cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ xã hội và
xác định khách hàng thuộc về nhóm mục tiêu nào. Đặc biệt là các dữ liệu này: quốc tịch, tên và họ,
ngày tháng năm sinh, hình thức cư trú, các thông tin liên hệ (số điện thoại, e-mail) hoặc dữ liệu cá
nhân đặc biệt do khách hàng cung cấp trong khuôn khổ của việc cung cấp dịch vụ. Các thông tin cá
nhân và thông tin cá nhân đặc biệt được xử lý cho mục đích thủ tục của bộ luật số 108/2006 và Quy
chế của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng EU số 516/2014.
2) Thực hiện các khóa học hội nhập dành cho người nước ngoài và các hoạt động đa văn hóa và
hội nhập – đặc biệt là các thông tin này: tên và họ, cuốc tịch, ngày tháng năm sinh, hình thức cư trú,
địa chỉ và các thông tin liên hệ. Các dữ liệu cá nhân được xử lý cho mục đích thủ tục của Quy chế
của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng EU số 516/2014.
3) Chỉ định người quản lý thành người giám hộ trong tố tụng hành chính của người nước ngoài với
mục đích thủ tục của bộ luật số 500/2004 - là các dữ liệu tiếp theo: tên và họ, quốc tịch, ngày tháng
năm sinh, địa chỉ thường trú và các dữ liệu khác có liên quan đến tố tụng hành chính.
4) Thư mục - để cung cấp thông tin cho người nước ngoài về việc thực hiện các khóa học hội nhập và
các hoạt động đa văn hóa. Có bao gồm các dữ liệu cá nhân (tên và họ, số điện thoại, e-mail, quốc
tịch) được xử lý trên cơ sở của sự đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân.
5) Bản ghi âm và ghi hình của các hoạt động hội nhập được xử lý với mục đích công khai dựa trên
các nguyên tắc công khai của từng các dự án riêng.
6) Dữ liệu cá nhân của các nhân viên từ các tổ chức cùng hợp tác (ví dụ: tên và họ, vị trí công việc,
liên hệ) - trong quá trình làm việc họ đã có vi trí công việc liên quan đến sự hội nhập của người
nước ngoài. Các dữ liệu này được xử lý với mục đích thủ tục theo bộ luật số 108/2006 và Quy chế
của Nghị viện châu Âu và của Hội đồng EU số 516/2014.
Cách thức và thời gian lưu trữ thông tin cá nhân:
Thông tin cá nhân được lưu trữ bằng dạng điện tử và văn bản theo điều kiện nêu trong quy định nội quy
của tổ chức quản lý dữ liệu cá nhân và theo các điều kiện do từng dự án quy định.
.
Truy cập thông tin cá nhận:
Bạn có quyền truy cập thông tin cá nhận bất cứ khi nào sau thỏa thuận với nhân viên tổ chức. Ngoài ra, bạn
có quyền sửa đổi, xóa bỏ, hoặc hạn chế quyền xử lý hay phản đối việc xử lý dữ liệu, cũng như quyền di
chuyển dữ liệu (tuy nhiên tính hợp lý pháp của việc xử lý không bị ảnh hưởng)
Đơn vị nhận dữ liệu cá nhân:
Nhân viên tổ chức – đơn vị quản lý dữ liệu cá nhân bị rằng buộc dữ bảo mật và các thông tin bạn cung cấp
cho được bảo vệ trước khả năng truy cập trái phép của người thứ ba. Dữ liệu cá nhân của bạn chúng tôi chỉ
cung cấp với sự đồng ý của bạn cho tổ chức cùng hợp tác hoặc người khác thứ ba nhằm mục đích cải thiện
tình trạng xã hội của bạn. Dữ liệu cá nhân được cung cấp tiếp cho các nhà tài trợ và cơ quan kiểm soát trên
cơ sở tuân thủ các nghĩa vụ theo luật định của đơn vị quản lý.
Quyền khiếu nại:
Trong trường hợp đơn vị quản lý vi phạm nghĩa vụ, bạn có quyền yên cầu xóa bỏ tình trạng này. Bạn có
thể gửi đơn khiếu nại theo quy tắc nêu trong Thông tin cho người quan tâm đến dịch vụ, hoặc gửi đơn đến
Văn phòng bảo vệ dữ liệu cá nhân, địa chỉ: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

