
INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A S NÍ SPOJENÝCH 
PRÁVECH UŽIVATELE INTERNETOVÉ STRÁNKY WWW.TRIPLEP.CZ

Vážení,

jako uživatelé naší stánky nám poskytujete své osobní údaje a tento dokument 
obsahuje informace o tom, které osobní údaje to jsou, jak je zpracováváme 
a chráníme a jaká máte práva.

Pokud máte jakékoliv dotazy, můžete nás kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo 
osobně, kontaktní osobou je Mgr. Mirka Palkosková, email: 
mirka.palkoskova@mzcr.cz, tel. +420 224 972 813.

Kontakt na správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je Ministerstvo zdravotnictví ČR, se sídlem 
Palackého náměstí 375, 128 00 Praha 2.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady č. 2016/679 (dále jen “GDPR”) který nahradil zákon č. 101/2000 
Sb.

Na ochraně Vašich osobních údajů nám záleží, proto si prosím přečtěte, jak Vaše 
osobní údaje zpracováváme a jak s nimi nakládáme.

Vaše osobní údaje zpracováváme především v případě, že se přihlásíte do kurzu pro 
rodiče nebo jako spolupracující organizace nebo nám odešlete svůj email pomocí 
kontaktního formuláře.

Cookies
Při procházení naší internetové stránky zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho 
se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření 
návštěvnosti stránky a přizpůsobení zobrazení stránky je naším oprávněným zájmem 
správce, neboť to přispívá k výzkumu v oblasti pozitivního rodičovství. Cookies pro 
cílení reklamy nejsou zpracovávány. Přesto, pokud se tak rozhodnete, můžete 
používání cookies na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat. 



Jaké vaše osobní údaje zpracováváme?
Pokud jste naším klientem zpracováváme zejména osobní údaje, které potřebujeme 
pro to, abychom Vám mohli poskytovat požadované služby, vést Vaši dokumentaci, 
vyúčtovat poskytnuté služby zdravotním pojišťovnám, vyúčtovat Vám poskytnuté 
zdravotní služby nehrazené zdravotními pojišťovnami a zasílat Vám aktuální 
informace o našem projektu. 

Osobní identifikační údaje jako je například Vaše jméno, příjmení, datum narození, 
pohlaví, rodné číslo, doručovací adresa, případně adresa trvalého pobytu a kontaktní 
údaje, jako je telefonní číslo a e-mailová adresa a dále údaje o Vaší rodině, jsou pro 
účely výzkumu anonymizovány a zůstávají pouze u zpracovatelů osobních údajů na 
úrovní poskytovatelů služeb (lektorů a provozovatelů kurzů pro rodiče).

Pokud jste naším partnerem, zpracováváme zejména identifikační osobní údaje, jako 
je jméno, příjmení, adresa Vašeho místa podnikání, případně sídla Vaší společnosti 
a kontaktní údaje jako je e-mailová adresa a telefonní číslo, případně IČO nebo DIČ. 
Může se jednat o osobní údaje přímo Vás, pokud jste fyzická osoba podnikající, nebo 
zástupců, statutárních orgánů, případně kontaktních osob, Vaší společnosti.

Proč vase osobní údaje zpracováváme?
Vaše osobní údaje zpracováváme z několika důvodů, které Vám níže popíšeme. 
Každý z uvedených důvodů však musí být podložen ještě právním základem 
zpracování, aby bylo zpracování osobních údajů naší společností zákonné 
a v souladu s příslušnými právními předpisy.
Mezi důvody, nebo také účely, za jakými osobní údaje zpracováváme, patří zejména 
následující:

• abychom Vám mohli poskytnout služby, které si sjednáme,
• abychom splnili zákonné požadavky, které se na nás vztahují, zejména právní 

povinnosti nás jako poskytovatelů služeb,
• abychom mohli chránit Vaše zájmy jako našeho klienta při poskytování služeb,
• abychom Vás mohli kontaktovat s nabízením našich služeb, kurzů, seminářů, 

informovat Vás o školeních, našich akcích a novinkách,
• ochrana našich oprávněných zájmů, jak je popsáno níže.
• pokud jste naším partnerem, abychom Vás mohli kontaktovat a efektivně 

s Vámi komunikovat ve věci naší vzájemné spolupráce.

Abychom mohli zpracovávat osobní údaje pro výše uvedené účely, uzavřeli jsme 
s Vámi písemnou nebo ústní smlouvu, případně jsme získali Váš souhlas nebo 
plníme povinnosti dané nám zákonem nebo jde o oprávněný zájem Ministerstva 
zdravotnictví nebo společnosti Triple P International, která nám poskytla licenci k 
programu Pozitivního rodičovství Triple P. 

Oprávněný zájem může být následující:
• zpracování dat v rámci výzkumu,
• zpracování dat v rámci evaluace projektu Pozitivního rodičovství v ČR,
• oslovení veřejnosti a partnerů v rámci šíření povědomí o projektu Pozitivního 

rodičovství v ČR.

Musíte nám osobní údaje poskytnout?



Předávání osobních údajů, kde je třeba Vašeho souhlasu, je dobrovolné a záleží tak 
na Vás, zda nám své osobní údaje pro daný účel chcete poskytnout. Pokud však 
chcete využívat naše služby, Vaše osobní údaje potřebujeme pro splnění smlouvy, 
případně plnění našich právních povinností nebo ochrany našich oprávněných 
zájmů. Bez nich tak nelze poskytnout Vám naše služby.

Odkud získáváme vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás, případně od Vašich rodinných 
příslušníků, opatrovníků.

Můžete svůj souhlas ke zpracování svých osobních údajů zrušit?
Souhlas můžete kdykoliv bezplatně odvolat na kontaktech uvedených v tomto 
prohlášení. Zákonnost zpracování osobních údajů před takovým odvoláním však 
nebude dotčena.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat?
Osobní údaje uchováváme vždy po dobu nezbytnou a přiměřenou k danému účelu, 
tj. důvodu, proč Vaše osobní údaje zpracováváme. Doba uchování je určena 
zejména pomocí následující logiky:

• po dobu určenou právními předpisy,
• po dobu trvání smluvního závazku s Vámi,
• po dobu nezbytnou k realizaci projektu Pozitivního rodičovství v ČR
• po dobu trvání oprávněných zájmů společnosti Triple P International, pokud je 

taková doba přiměřená danému účelu zpracování,
• po dobu trvání souhlasu, který jste nám po dobu nezbytnou k určení, výkonu 

nebo obhajobě právních nároků.

V případě, že s námi podepisujete smlouvu, je třeba uchovávat Vaše osobní údaje 
nejen po dobu trvání této smlouvy, ale také po tom, co Vám dodáme objednané 
služby. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 10 let od uzavření smlouvy. 
Nemůžeme tedy Vaše osobní údaje smazat hned po dodání služeb, ani 
bezprostředně po Vaší žádosti o výmaz osobních údajů.
Podle příslušných právních předpisů jsme také povinni uchovávat např. daňové 
doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění 
uskutečnilo, a to včetně Vašich osobních údajů na nich uvedených.

Předáváme mé osobní údaje nějakým dalším osobám?
K Vašim osobním údajům mají ve společnosti přístup pouze pověření zaměstnanci 
Ministerstva zdravotnictví. Vaše osobní údaje dále předáváme pouze společnosti 
Triple P International. Příjemci Vašich osobních údajů jsou povinni chránit Vaše 
osobní údaje stejným způsobem jako my, tedy v souladu s platnými právními 
předpisy. Pokud tito příjemci zpracovávají osobní údaje jako zpracovatelé, máme 
s nimi uzavřené příslušné smlouvy o ochraně osobních údajů. 

Máte nějaká práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?
Samozřejmě, náleží Vám veškerá práva, jež Vám přiznávají právní předpisy. Máte 
možnost nás požádat, abychom Vám sdělili, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme 
a k těmto údajům Vám může být umožněn i přístup, tedy poskytnuta kopie 
zpracovávaných osobních údajů. Můžete po nás požadovat také opravu nepřesných 
nebo doplnění neúplných osobních údajů. Rovněž nás můžete požádat o výmaz 



Vašich osobních údajů, za určitých podmínek jsme povinni pak tyto osobní údaje 
vymazat, ne však vždy, v některých případech si můžeme osobní údaje dále 
ponechat. Také máte za určitých podmínek právo požadovat omezení zpracování, 
např. pokud popíráte přesnost osobních údajů a my jejich přesnost ověřujeme. 
V případě, že máte podezření, že při zpracování Vašich osobních údajů porušujeme 
zákon, či jiné platné právní předpisy, máte možnost podat stížnost u Úřadu na 
ochranu osobních údajů. Také máte právo nebýt předmětem automatizovaného 
individuálního rozhodování, to však neprovádíme, proto Vás pouze o tomto právu 
informujeme.
Kromě výše uvedených práv máte ještě právo vznést námitku proti zpracování 
týkající se Vaší konkrétní situace, například, pokud zpracováváme Vaše osobní údaje 
pro naše oprávněné zájmy.

Kde se dozvíte o zpracování osobních údajů a svých právech více informací?
Aktuální informace o zpracování Vašich osobních údajů se dozvíte vždy 
prostřednictvím tohoto prohlášení. Sledujte proto datum účinnosti prohlášení na první 
stránce.
Pokud by pro Vás výše uvedené nebylo dostačující a měli byste další otázky týkající 
se ochrany Vašich osobních údajů, ráda Vám je zodpoví naše kontaktní osoba. 
Kontaktovat nás můžete na výše uvedené adrese nebo prostřednictvím e-mailové 
adresy mirka.palkoskova@mzcr.cz.

Tato pravidla zpracování osobních údajů jsou platná od 26.9.2022.


