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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon“) a nařízení 
(EU) 2016/697 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) 
 
Společnost AdiCare.cz s.r.o, IČO: 63668548, se sídlem Praha - Vinohrady, Varšavská 738/37, PSČ 
120 00, kontaktní informace: info@adicare.cz / tel. +420 739 375 763, zastoupená jednatelkou paní 
Marií Funke (dále jen „správce“), 
 

zpracovává osobní údaje klienta, včetně zvláštních kategorií1 osobních údajů klienta v souladu 
s ustanovením čl. 6 odst. 1. písm, b) GDPR za účelem plnění smlouvy o poskytnutí 
psychoterapeutických služeb a konzultací uzavřené mezi klientem a správcem, v souladu 
s ustanovením čl. 6 odst. 1. písm, a) GDPR za účelem poskytování psychoterapeutických služeb a 
konzultací a v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1. písm, f) GDPR za účelem ochrany oprávněných 
zájmů správce v případě sporu ze smlouvy, pokud v konkrétním případě nepřevažují zájmy klienta, 
nad zájmy správce. 
 Příjemcem osobních údajů je správce osobních údajů a na základě souhlasu klienta rovněž 
osoby spolupracující se správcem, výhradně však v zájmu klienta a za účelem plnění smlouvy 
uzavřené mezi správcem a klientem. 
 Správce zpracovává osobní údaje klienta na základě smlouvy uzavřené s klientem. Poskytnutí 
osobních údajů je nezbytným předpokladem pro relevantní poskytnutí služby klientovi správcem. 

Správce uchovává klientovi osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu se správcem jako 
poskytovatelem služeb a dle po dobu 3 let od jeho skončení. Klient tímto prohlašuje, že byl 
informován, že podle výše uvedených právních přepisů o ochraně osobních údajů má právo: 

 kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (odvolání může být zasláno na 
kontaktní e-mailovou adresu nebo písemně na adresu sídla správce) 

 požadovat přístup k osobním údajům 
 na opravu, doplnění, nebo výmaz osobních údajů 
 na omezení zpracování  
 vznést námitku proti zpracování 
 na přenositelnost údajů 
 nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování 
 podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 

170 00  
Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou platné a účinné ode dne 25. 5. 2018. 
 

        

 

                     
………………………………………………… 

         podpis a razítko správce údajů 
                                                             
1 tj. údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském 
vyznání či filosofickém přesvědčení nebo členství v odborech, údaje o zdravotním stavu a údaje o 
sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby 


