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Informace pro Podpořené osoby o zpracování jejich osobních údajů v rámci 
poskytovaného poradenství v programu S-podnik (plné znění) 

Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČO: 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01, Praha 2, 
telefon: +420221921111, ID datové schránky: sc9aavg 

Totožnost a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů správce osobních údajů  

Ing. Jiří Češka, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, telefon: +420 
221 923 787; +420 608 120 235, e-mail: gdpr@mpsv.cz. Případné změny těchto údajů na webových stránkách 
www.mpsv.cz. 

Totožnost a kontaktní údaje zpracovatele osobních údajů (správce finančního nástroje) 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., IČO: 44848943, se sídlem Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 
1, ID datové schránky: w9hdkyj (na základě smlouvy se správcem osobních údajů) 

Totožnost a kontaktní údaje dalšího zpracovatele osobních údajů (subjektu poskytujícího poradenství 
v programu S-podnik) 

Moore Czech Republic s.r.o., IČO: 27244784, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín, ID datové 
schránky: q4hs4wu (na základě smlouvy se zpracovatelem – správcem finančního nástroje) 

Další zpracovatelé 

Klienti, kteří s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s., uzavřeli Smlouvu o poskytování poradenství 

v programu S-podnik. 

Účel zpracování osobních údajů  

Zpracování osobních údajů, včetně zvláštní kategorie osobních údajů, osob podpořených ze zdrojů Operačního 
programu Zaměstnanost má za účel prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky Evropského 
sociálního fondu, které byly na realizaci projektu (poradenství) poskytnuty.  

Právní základ pro zpracování osobních údajů 

Ministerstvo práce a sociálních věcí jakožto Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost je coby správce 
dle čl. 6 odst. 1 písm. c) a dle čl. 9 odst. 2 písm. g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen 
„Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) oprávněno zpracovávat osobní údaje, včetně zvláštních kategorií 
osobních údajů, Podpořených osob na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze 
dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006, zejména jeho 
příloh I a II. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí v souladu s čl. 28 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů pověřilo 
Českomoravskou záruční a rozvojovou banku, a.s., jakožto zpracovatele, ke zpracování osobních údajů, včetně 
zvláštní kategorie osobních údajů, Podpořených osob za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s 
prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci poradenství poskytnuty. 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., v souladu s čl. 28 Obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů pověřila další zpracovatele osobních údajů (viz výše) ke zpracování osobních údajů, včetně zvláštní 
kategorie osobních údajů, Podpořených osob za shodným účelem. 

Doba uchovávání osobních údajů 

Správce osobních údajů údaje zpracovává do okamžiku, kdy bude trvat jeho závazek zajištění dostupnosti 
dokladů o provádění programu dle čl. 140 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 
17. 12. 2013, o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, 
Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském 
fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Nicméně 
lhůta navázaná na tzv. uzavírání účtů programu může být přerušena v případě jakéhokoli právního řízení či na 
základě žádosti Evropské komise. Správce osobních údajů plánuje zajistit výmaz údajů do deseti let od ukončení 
implementace Operačního programu Zaměstnanost.  

Jednotliví další zpracovatelé jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje po dobu deseti let od ukončení realizace 
(finančního ukončení) jejich projektu (resp. projektu, na kterém se podíleli, to platí pro zpracovatele – správce 
finančního nástroje a zpracovatele – subjekt poskytující poradenství v programu S-podnik). 
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2. 

Popis kategorií příjemců, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny 

Účelem zpracování osobních údajů Podpořených osob jako účastníků projektů financovaných z Operačního 
programu Zaměstnanost je prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky Evropského sociálního 
fondu, které byly na realizaci projektů poskytnuty. Údaje mohou být v případě kontroly či auditu dále zpřístupněny 
orgánům, které jsou oprávněny ke kontrole či auditu Operačního programu Zaměstnanost, kterými jsou zejména 
orgány finanční správy, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr. 

Osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo Evropskou unii ani mezinárodním organizacím. 

Využití informačních systémů MPSV a ČSSZ 

Osobní údaje Podpořené osoby mohou být na straně Ministerstva práce a sociálních věcí doplněny o další 
osobní údaje týkající se Podpořené osoby, které jsou obsaženy v systémech Ministerstva práce a sociálních věcí 
(MPSV) a České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), pokud se jedná o údaje nezbytné pro zajištění výše 
uvedeného účelu (těmito doplňujícími osobními údaji jsou např. údaje o tom, zda je Podpořená osoba 
uchazečem o zaměstnání vedeným v evidenci Úřadu práce České republiky; zda je Podpořená osoba 
zaměstnána a po jakou dobu; zda je Podpořená osoba osobou samostatně výdělečně činnou). 

Poučení o právech dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

Podpořené osob mají na základě Obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo požadovat přístup k 
osobním údajům (viz čl. 15), opravu nepřesností ve svých osobních údajích (viz čl. 16) a také mají právo na 
omezení zpracování (viz čl. 18). S ohledem na to, že správce osobních údajů nezpracovává za výše uvedeným 
účelem osobní údaje na základě souhlasu subjektu osobních údajů (tj. ke zpracování vždy existuje jiný důvod), 
není zde relevantní právo odvolat souhlas se zpracováním. Obdobně není relevantní právo na přenositelnost 
údajů. Právo na výmaz a právo být zapomenut budou relevantní až po uplynutí doby, po kterou je správce 
osobních údajů povinen osobní údaje Podpořených osob uchovávat. 

Pro žádosti o přístup k osobním údajům, žádosti o opravu nepřesných osobních údajů a žádosti o omezení 
zpracování osobních údajů lze využít formuláře dostupné na webových stránkách www.esfcr.cz. 

Doporučený způsob podání jakékoli z výše uvedených žádostí 

Správce osobních údajů poskytne informace jen té osobě, o jejíž údaje se jedná, nebo osobě, která byla 
příslušnou osobou k tomuto jednání zplnomocněna. Podpis žádosti musí být proto nezpochybnitelný. Žádost je 
nutné buď podat prostřednictvím datové schránky (pozn.: držitelem datové schránky musí být příslušná fyzická 
osoba), nebo v listinné podobě prostřednictvím držitele poštovní licence. Při zaslání v listinné podobě musí být 
podpis na žádosti úředně ověřený. Po předchozí domluvě lze žádost podepsat (po prokázání identity žadatele 
průkazem totožnosti) také na pracovišti Řídicího orgánu Operačního programu Zaměstnanost v Kartouzské ulici 
v Praze 5. Kontakt pro sjednání termínu osobní návštěvy: +420 950 195 602. 

Adresy pro podání: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Sekce evropských fondů, Na Poříčním právu 1/376, 
128 01 Praha 2; ID datové schránky: sc9aavg.  

Obecný způsob podávání žádostí subjektů osobních údajů 

Podpořená osoba může jako subjekt osobních údajů uplatnit svá práva plynoucí z Obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů prostřednictvím žádosti doručené následujícími způsoby: 

• osobně (s předložením dokladu totožnosti) nebo písemně (s úředně ověřeným podpisem) na adrese: 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 
PSČ 128 01, Praha 2; 

• elektronicky podepsané platným kvalifikovaným podpisem na e-mail: gdpr@mpsv.cz; 
• prostřednictvím datové schránky (datová schránka FO), ID datové schránky: sc9aavg. 

Případné změny těchto údajů na webových stránkách www.mpsv.cz. 

Podpořené osoby mají bez ohledu na případné uplatnění některého z práv přímo u správce osobních údajů dále 
právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 
27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: qkbaa2n, www.uoou.cz. 

 

http://www.esfcr.cz/

