Informace požadované od jednotlivých odborů dle článku 13, případně 14 nařízení GDPR (a souvisejících požadavků):

Účel zpracování

Právní základ zpracování

Případné oprávněné
zájmy správce, nebo
třetích stran, (čl. 6 odst. 1
písm. f)

Kategorie příjemců
osobních údajů

Úmysl předat osobní
Doba po, kterou jsou
údaje do třetí země nebo
osobní údaje uchovávány
mezinárodní organizaci

Zpracování je zákonným, nebo
smluvním požadavkem

Je vaší zákonnou
povinností poskytnout
osobní údaje

Zpracování Vašich osobních údajů
vychází z:

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje jsou zpracovávány z následujících
důvodu:

Na kterém z šesti právních
základů je zpracování
založeno

Zpracování je
prováděno na základě:

- jsou součástí povinně uchovávané
- zákonné povinnosti;
dokumentace k veřejným zakázkám;
- veřejném zájmu při
- jsou součástí povinně uchovávané
výkonu veřejné moci.
dokumentace v rámci žádostí o podporu v rámci
OPD;
- jsou součástí povinně uchovávané
dokumentace k platbám a monitoringu v rámci
OPD;
- jsou součástí povinně uchovávané
dokumentace ke kontrolám/součástí evidence
fungování Řídícího a kontrolního systému v
rámci OPD;
- za účelem šetření, evidence, hlášení,
monitoringu a vymáhání prostředků dotčených
nesrovnalostí a za účelem provádění finančních
oprav v rámci certifikace výdajů a uzavírání účtů
v rámci OPD;
- za účelem řízení rizik OPD - plnění povinnosti
evropské legislativy a závazných metodických
dokumentů.

Zpracování je prováděno
na právním základě
„oprávněný zájem
správce, který spočívá v:

Zpracování není
prováděno na právním
základě „oprávněný
zájem správce".

Vaše osobní údaje dále
zpřístupňujeme
následujícím příjemcům:

Osobní údaje
předáváme subjektům
zapojených do
implementace OPD,
dále např. kontrolním,
auditním orgánům v
návaznosti na výkon
jejich činnosti
stanovené zákonem.

Vaše osobní údaje
předáváme do
následujících zemí mimo
EU, nebo následujícím
mezinárodním
organizacím

Osobní údaje nejsou z
naší pozice předávány
do zemí mimo EU nebo
případně mezinárodním
organizacím.

Vaše osobní údaje
uchováváme po dobu,
resp. dle následujících
pravidel.

Osobní údaje jsou
uchovávány v rámci
OPD1 do 28. 12. 2020.
Výjimku tvoří tzv.
fázované projekty, u
kterých jsou osobní
údaje archivovány po
dobu 3 let od ukončení
realizace obou fází. V
případě OPD2 probíhá
archivace po dobu tří
let od 1. ledna roku
následujícího po roce,
kdy došlo k uzavření
OPD 2014-2020.




Zákona
Smlouvy


Je předpokladem pro uzavření
smlouvy

Zpracování je prováděno na
základě:
- Obecného nařízení - tzn. nařízení
EP a Rady (EU) č. 1303/2013;
- požadavku EU na jednotné
metodické prostředí, zakotvené v
Dohodě partnerství, schválené
vládou ČR v dubnu 2014;
- zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů;
- zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
( § 8);
- zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek;
- usnesení vlády ČR č. 837 ze dne
15. října 2014 k MPFT;
- Metodického pokynu pro řízení
výzev, hodnocení a výběr projektů
v programovém období 2014-2020;
- Metodického pokynu pro řízení
rizik ESI fondů v programovém
období 2014-2020.

Musíte nám dle zákona
Vaše osobní údaje
poskytnout?

Poskytnutí osobních
údajů vychází z
uvedených zákonů či
nařízení EU.

Důsledky neposkytnutí
osobních údajů

Skutečnost, zda dochází
k automatizovanému
zpracování včetně
profilování

Pokud při zpracování
Vašich osobních údajů
využíváme
automatizované
zpracování a profilování,
Co Vám hrozí, pokud nám je zpracování založeno na
osobní údaje
níže uvedeném postupu,
neposkytnete?
významu a
předpokládaných
důsledcích. Pro ochranu
Vašich práv a svobod jsou
aplikovány následující
opatření:

Bez dobrovolného
poskytnutí osobních
údajů nebude moci být
řádně vykonávána
agenda ŘO OPD
(schvalování
projektových žádostí,
vystavování rozhodnutí,
monitoring a platby
příjemcům, kontroly
operací apod.), což
může v konečném
důsledku ohrozit
čerpání EU fondů.

Z naší strany nedochází
k automatizovaného
zpracování či profilování
osobních údajů.

Osobní údaje nebyly
získány od subjektu údajů
(informace dle článku 14)

Odkud osobní údaje
získáváme

Osobní údaje jsou
získávány od
žadatelů/příjemců
dotace z EU.

