Přihláška - Platforma odpovědného veřejného zadávání
Níže uvedený subjekt se tímto přihlašuje do Platformy odpovědného veřejného zadávání.
Tato přihláška opravňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby v rámci svého projektu „Odpovědný přístup k
veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“ uvádělo níže uvedený subjekt jako ten, který
implementuje odpovědné veřejné zadávání.
Přihlášený subjekt bude zastupován níže uvedenými osobami.
Název subjektu

_____________________________________________

Adresa (korespondenční)

_____________________________________________

Adresa (sídla, liší-li se od korespondenční) ____________________________________
Členství v Platformě schváleno oprávněnou osobou (dle kompetencí v organizaci)
Jméno

_______________________

Příjmení ___________________________________________

Pozice

_____________________________________________

e-mail

_____________________________________________

Telefon / mobil _____________________________________________
Zaškrtněte, zda se jedná zároveň o zástupce v Platformě: Ano____ Ne___
Poskytuji souhlas se zpracováním osobních údajů (viz informace o ochraně osobních údajů): Ano____ Ne___
Podpis schvalující osoby (případně elektronický podpis) ______________________________ Datum__________
Zástupci subjektu v Platformě
Jméno

_______________________

Příjmení ___________________________________________

Pozice

_____________________________________________

e-mail

_____________________________________________

Telefon/mobil _____________________________________________
Souhlasím se zpracováním osobních údajů – podpis (viz informace o ochraně osobních údajů) Ano____ Ne___
Podpis____________________________________________
Jméno

_______________________

Příjmení ___________________________________________

Pozice

_____________________________________________

e-mail

_____________________________________________

Telefon/mobil _____________________________________________
Souhlasím se zpracováním osobních údajů – podpis (viz informace o ochraně osobních údajů) Ano____ Ne___
Podpis____________________________________________
Vyplněnou a podepsanou přihlášku odešlete na e-mail sovz@mpsv.cz či jinou kontaktní adresu týmu Projektu.
Připojte také logo v příslušném grafickém formátu (k uvedení na webové stránce Platformy).
www.sovz.cz

Ochrana osobních údajů
Ministerstvo pro práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR).
MPSV je správcem osobních údajů.
MPSV jako správce osobních údajů zpracovává zejména osobní údaje:
• jméno, příjmení, organizace;
• telefonní číslo;
• emailovou adresu;
MPSV jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem:
1. a) Zajištění interních procesů
2. b) Zasílání newsletterů a aktualizací webových stránek
Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.
Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být klientům zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7
zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete.
Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není MPSV uložena
právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.
Při zpracování osobních údajů u MPSV nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí,
jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.
Pokud jsou MPSV zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:
• požadovat od MPSV informaci o zpracování osobních údajů;
• požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných na MPSV;
• požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané MPSV jsou nepřesné);
• požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných MPSV, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s
příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
• vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
• požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a MPSV;
• podat stížnost dozorovému orgánu.
Jakékoliv zpracování osobních údajů je prováděno zákonným a spravedlivým způsobem a v souladu se zásadou transparentnosti
vyžaduje, aby všechny informace a všechna sdělení týkající se zpracování těchto osobních údajů byly snadno přístupné a srozumitelné a
podávané za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků. Tato zásada se dotýká zejména informování subjektů údajů o
totožnosti správce a účelech zpracování a o dalších záležitostech v zájmu zajištění spravedlivého a transparentního zpracování ve vztahu k
dotčeným fyzickým osobám a jejich práva získat potvrzení a na sdělení zpracovávaných osobních údajů, které se jich týkají. Fyzické osoby
by měly být upozorněny na to, jaká rizika, pravidla, záruky a práva existují v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů a jak mají v
souvislosti s tímto zpracováním uplatňovat svá práva. Zejména je zapotřebí, aby konkrétní účely, pro které jsou osobní údaje
zpracovávány, byly jednoznačné a legitimní a aby byly stanoveny v okamžiku shromažďování osobních údajů.
Osobní údaje by měly být přiměřené, relevantní a omezené na to, co je nezbytné z hlediska účelů, pro které jsou zpracovávány. Je
nezbytné zejména zajistit, aby byla doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány, omezena na nezbytné minimum. Osobní údaje by
měly být zpracovány pouze tehdy, nemůže-li být účelu zpracování přiměřeně dosaženo jinými prostředky. Aby se zajistilo, že osobní údaje
nebudou uchovávány déle, než je nezbytné, měl by správce stanovit lhůty pro výmaz nebo pravidelný přezkum. Měla by být přijata
veškerá vhodná opatření, aby nepřesné osobní údaje byly opraveny nebo vymazány. Osobní údaje by měly být zpracovávány způsobem,
který zaručí náležitou bezpečnost a důvěrnost těchto údajů, mimo jiné za účelem zabránění neoprávněnému přístupu k osobním údajům
a k zařízení používanému k jejich zpracování nebo jejich neoprávněnému použití.
Zásada transparentnosti vyžaduje, aby všechny informace určené veřejnosti nebo subjektu údajů byly stručné, snadno přístupné a
srozumitelné, podávané za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků a ve vhodných případech navíc i vizualizace. Pokud
budou tyto informace určeny veřejnosti, mohou být poskytovány v elektronické podobě, například prostřednictvím internetových
stránek. Zásady spravedlivého a transparentního zpracování vyžadují, aby byl subjekt údajů informován o probíhající operaci zpracování a
jejích účelech. Správce by měl subjektu údajů poskytnout veškeré další informace nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního
zpracování, s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem a kontextu, v němž jsou osobní údaje zpracovávány. Pokud jsou osobní údaje
získávány od subjektu údajů, měl by subjekt údajů být rovněž informován, zda je povinen tyto údaje poskytnout, a o důsledcích jejich
případného neposkytnutí.
MPSV jako správce osobních údajů provádí zpracovávání osobních údajů, a to na základě právních titulů zpracování dle čl. 6
GDPR. Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:
• subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
• zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před
uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
• zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
• zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
• zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen
správce;
• zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy
mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je
subjektem údajů dítě.

