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Informace o zpracování osobních údajů 

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; tzv. „GDPR“) 

správce osobních údajů a účely zpracování osobních údajů 

Tento oznamovací kanál provozuje Federace židovských obcí v České republice, IČ: 

00438341 se sídlem Praha 1, Maiselova 250/18, tel.: 224 800 824 

e-mail: sekretariat@fzo.cz, která je správcem osobních údajů, za účelem monitoringu 

antisemitských incidentů v České republice a zajištění možnosti jejich dalšího prošetření. 

Zpracovávány, to je shromažďovány a uchovávány v papírové a elektronické podobě, 

jsou výlučně osobní údaje dobrovolně poskytnuté oznamovatelem formou vyplnění Formuláře 

nahlášení antisemitských incidentů (dále jako Formulář). Souhlas se zpracováním osobních 

údajů je oznamovatelem udělován v rámci vyplnění Formuláře. 

Se zpracovávanými osobními údaji se mohou seznámit pouze pověření zaměstnanci 

Federace židovských obcí v České republice. Osobní údaje mohou být zpřístupněny v případě 

vyhodnocení oznámení incidentu jako důvodného, orgánům veřejné moci, zejména orgánům 

činným v trestním řízení na základě zákona a případně i úřadům, institucím a dalším osobám, 

pokud je to nezbytné pro vyřízení oznámení.    

vaše práva a ochrana údajů 

Máte právo: 

 odvolat kdykoli udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, aniž je tím 

dotčena zákonnost zpracování, které bylo založeno na Vašem souhlasu před jeho 

odvoláním, 

 požadovat přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, jejich opravu nebo výmaz, 

popřípadě omezení jejich zpracování, 

 na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů 

 na přenositelnost údajů,  

 podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. 

Sochora 27, 170 00 Praha 7 www.uoou.cz 

Svá výše uvedená práva můžete uplatnit prostřednictvím žádosti adresované na adresu FŽO. 

Ve všech případech, kdy uplatníte svá práva Vás budeme do jednoho měsíce informovat o 

přijatých opatřeních.    
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K ochraně zpracovávaných osobních údajů byla přijata odpovídající technická a organizační 

opatření.    

Osobní údaje budou uchovány pouze po dobu nezbytnou pro efektivní prošetření nahlášeného 

incidentu. 

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování osobních údajů se můžete obrátit na                  

e-mail: sekretariat@fzo.cz. 
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