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Informace o zpracování osobních údajů v rámci přípravy Vašeho projektu (záměru)
Vážený kliente,
velice děkujeme za uzavření Smlouvy o poskytování konzultací a zpracování Žádosti o dotační
pomoc z EU, příp. objednávky služeb.
Naše společnost je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje v minimálním rozsahu a další osobní
údaje, které jsou nezbytné pro plnění uzavřené Smlouvy o poskytování konzultací a zpracování
Žádosti o dotační pomoc z EU, příp. objednávky služeb, či jiných dohodnutých služeb.
S účinností od 25. května 2018, je v platnosti Obecné nařízení EK o ochraně osobních údajů 2016/679
General Data Protection Regulation (dále jen "GDPR").
Tímto Vás informujeme v souladu s GDPR o tom, z jakého důvodu a jakým způsobem Vaše
osobní údaje zpracováváme a jaká máte ve vztahu ke svým osobním údajům práva.
1. Správcem shromažďovaných osobních údajů je FIC Consult s.r.o., IČO:25294547, sídlo: Sv. Čecha
63, 566 01 Vysoké Mýto a je v souladu s GDPR (General Data Protection Regulation) správcem, který
je zodpovědný za zpracování Vašich osobních údajů ve vazbě na účel, uvedený v odst. 3 této
informace.
2. Kontaktní osobou ve věci zpracování osobních údajů je pověřenec pro ochranu osobních údajů pan
Mgr. Richard Andrle Sylor, MBA, tel.: 465422819, e-mail: andrle@dotace.org
3. Vaše osobní údaje se zpracovávají v souvislosti s přípravou žádostí o dotace, případně v souvislosti
s administrací dotace z Evropských fondů či národních dotací a podpor.
4. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že se jedná o zpracování
nezbytné pro splnění právních povinností, které plynou z právních předpisů na úrovni ČR i EU. Dále
pro plnění dle uzavřené smlouvy či objednávky viz výše uvedené.
5. Vaše osobní údaje mohou být předávány či zpřístupňovány pouze osobám, orgánům či institucím,
kterým takové právo plyne, ze zvláštního zákona či veřejného zájmu. Vaše osobní údaje jsou
předávány pouze v rámci Vašich požadavků do systémů pro podávání žádostí o dotace tj. příkladem
systém MS2014+, Portál farmáře, Benefill, atd. (systémy pro podávání žádostí o dotace či jiné
finanční nástroje).
6. Máte právo:
a. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje
zpracovávané správcem jsou nepřesné),
c. podat stížnost u dozorového orgánu,
d. v případě že dojde k porušení zabezpečení vašich osobních údajů, které bude mít za následek
vysoké riziko pro vaše práva a svobody, bude vám toto bez zbytečného odkladu oznámeno.
7. Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou kontaktní osoby ve věci zpracování
osobních údajů uvedených v bodě 2.
8. Poskytnutí vašich osobních údajů je nezbytné pro dodržení zákonných požadavků a jejich
neposkytnutí může mít důsledky spočívající v nemožnosti podat žádost o dotaci či jiné podpory,
administrovat dotace či jiné podpory a také je čerpat.

9. V rámci zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.
10. V případě neoprávněného nevyřízení námitky nebo nesplnění povinnosti týkající se práv subjektů
údajů má dotyčný právo požádat o přezkum dozorový organ, kterým je Úřad pro ochranu osobních
údajů, kontakt www.uoou.cz.

Děkuji,

Mgr. Richard Andrle Sylor, MBA

