
Informace o zpracování osobních údajů 
 

Konference vyšších představených ženských řeholí ČR, IČO: 00677132, se sídlem Thákurova 

676/3, 160 00 Praha - Dejvice, tímto prohlašuje, že ve smyslu 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 

(toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů 

pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely 

zpracování osobních údajů).  

Milé sestry a bratři v Kristu, 

v souladu s požadavky GDPR si Vás dovolujeme informovat, že v rámci činnosti Konference vyšších 

představených ženských řeholí ČR dochází ke zpracování osobních údajů. Toto zpracování je 

potřebné pro řádný chod Konference vyšších představených ženských řeholí. Jsme si vědomi, že 

zpracování osobních údajů představuje v poměrech dnešního světa velice citlivou otázku, a dbáme, 

aby v rámci naší činnosti probíhalo vždy korektně a s důrazem na ochranu práv subjektů údajů. V této 

souvislosti naleznete níže stručné shrnutí informací o zpracování osobních údajů, které provádíme. 

V jakých případech provádíme zpracování osobních údajů? 

Ke zpracování osobních údajů dochází v rámci provozu webových stránek www.rehole.cz, které 

využívají pro svůj chod nezbytné soubory cookies, dále při zveřejňování aktualit a zpráv týkajících se 

řeholních či jiných církevních témat na těchto stránkách, v rámci smluvních vztahů s dodavateli či 

jinými smluvními partnery Konference vyšších představených ženských řeholí ČR nebo řeholních 

společenství, která nás požádají o spolupráci a konečně a hlavně v rámci samotného chodu 

Konference vyšších představených ženských řeholí.  

Osobní údaje členek zpracováváme za účelem evidence jejich členství a dalších úkonů s ním spojených 

např. pořizování záznamů z jednání. Osobní údaje jsou dále zpracovávány pro účely vydávání 

Katalogu mužských a ženských řeholních institutů v České republice a pro zveřejnění statutárního 

orgánu v Rejstříku evidovaných právnických osob vedeném Ministerstvem kultury. 

Ve výjimečných případech může Konference vyšších představených ženských řeholí působit jako 

spoluorganizátor různých akcí. V tomto případě zpracováváme osobní údaje účastníků především pro 

účely evidence přihlášky na akci, případných plateb účastnických poplatků a umožnění účasti.  

Pro zpracování všech osobních údajů nám svědčí tituly (tedy právní základy opravňující ke 

zpracování osobních údajů) plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti nebo ochrany oprávněného 

zájmu správce nebo třetí osoby.  

Jaká práva svědčí osobám, jejichž osobní údaje zpracováváme? 

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich 

osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. 

V případě, že se rozhodnete uplatnit některé ze svých práv, obraťte se na některého pracovníka 

Konference vyšších představených vyšších řeholí ČR. 

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud 

je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. 



V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních 

údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit 

právo na výmaz osobních údajů. Pokud nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme 

Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se svou stížností na Úřad pro ochranu 

osobních údajů.  

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke Konferenci vyšších představených ženských řeholí ČR 

v   jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a naše 

organizace ani její zaměstnanci s Vámi v budoucnu nebudou zacházet o nic hůře než před 

uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat 

Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to 

upozorníte.  

 

  


