
Obecné sdělení o zpracování osobních údajů prováděném 

řeholními společenstvími 

Hlavním úkolem Konference vyšších představených ženských řeholí České republiky (dále jen 

„KVPŽŘ“) je koordinovat činnost jednotlivých ženských řeholních řádů a kongregací v České 

republice a poskytnout jim podporu a platformu pro výměnu zkušeností a vzájemnou pomoc. 

Proto byť KVPŽŘ formálně stojí nad řeholními řády a kongregacemi, probíhá hlavní část 

zpracování osobních údajů právě v těchto organizacích, které jsou samostatnými právnickými 

osobami. KVPŽŘ níže poskytuje základní přehled o zpracování osobních údajů prováděném 

řeholními řády a kongregacemi. 

Zpracování osobních údajů řeholních sester 

Každý řeholní řád a kongregace je především společenstvím řeholních sester. Proto je nezbytné, 

aby byly zpracovávány jejich osobní údaje, a to jednak pro základní evidenci řeholních sester, 

jednak proto, aby se řád nebo kongregace mohl o řeholní sestry řádně postarat. Z toho důvodu 

jsou zpracovávány: 

• identifikační údaje 

• kontaktní údaje 

• údaje o zdravotním stavu 

• údaje o zaměstnání 

• údaje o vzdělání 

• údaje o náboženském vyznání  

• údaje o schopnostech a dovednostech 

Identifikační a kontaktní údaje slouží primárně pro vedení evidence řeholních sester. Údaje o 

zdravotním stavu jsou potřebné pro zajištění péče, protože řeholní řád nebo kongregace slouží 

jako rodina, která dbá o blaho svých členek. K umožnění každodenního společného života je pak 

potřebné zpracovávat osobní údaje o zaměstnání a o schopnostech a dovednostech, protože se 

jednotlivé řeholní sestry podílejí podle svých možností na obstarávání potřeb celého společenství. 

Zpracování osobních údajů vypovídajících o náboženském vyznání pak vyplývá ze samotné 

podstaty řádů a kongregací jako náboženských organizací. 

Zpracování osobních údajů probíhá z titulu plnění smlouvy spočívající v členství v řádu nebo 

kongregaci, z titulu ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v zajištění přehledu o 

členkách a zajištění odpovídající péče a odpovídajících podmínek pro společný život. Osobní údaje 

zvláštní kategorie jsou řády a kongregace oprávněny zpracovávat na základě výjimky podle čl. 9 

odst. 2 písm. d) GDPR jako náboženské organizace. 

Přijímání nových členek do řádu nebo kongregace 

Řeholní řády a kongregace jsou otevřené pro nové členky, ne každý však může být přijat. Přijetí 

předchází dlouhé přijímací řízení zahrnující řadu fází a obvykle také období společného života 

s řeholními sestrami. V průběhu tohoto procesu nezbytně dochází ke zpracování osobních údajů, 

a to obvykle v následujícím rozsahu: 

• identifikační údaje 

• kontaktní údaje 

• údaje o zdravotním stavu 

• údaje o zaměstnání 

• údaje o vzdělání 



• údaje o náboženském vyznání 

• údaje o psychickém stavu 

Údaje o zdravotním a psychickém stavu jsou nezbytné pro posouzení, zda má daná osoba 

potřebné předpoklady pro zasvěcený život v řádu nebo kongregaci. Životní dráha řeholní sestry 

není jednoduchá a nehodí se pro každého. Některé řády a kongregace se pak zaměřují na 

konkrétní činnost ve vztahu ke světu, a proto by jejich členky měly být patřičně vybaveny 

znalostmi a vzděláním v daném oboru. 

Titulem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy a provádění předsmluvních opatření na 

žádost subjektu údajů a ochrana oprávněných zájmů správce spočívajících v zajištění důkladného 

výběru řeholních sester a zajištění péče o ně. 

Personalistika 

Jako většina právnických osob zajišťují i řeholní řády a kongregace část svých potřeb 

prostřednictvím pracovněprávních vztahů. V tomto ohledu se nijak neliší od jakéhokoli jiného 

zaměstnavatele. Zaměstnávají přitom jak řeholní sestry, tak laické pracovníky. Pro tuto oblast 

zpracovávají osobní údaje v následujícím rozsahu: 

• identifikační údaje 

• rodné číslo 

• kontaktní údaje 

• údaje o pracovním poměru 

• údaje o bezúhonnosti 

• údaje o zdravotním pojištění 

• pracovní hodnocení a záznamy o výkonu závislé práce 

• v některých případech údaje o probíhajících exekucích 

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány pro administraci pracovněprávních poměrů a plnění 

zákonných a smluvních povinností zaměstnavatele v oblasti povinných odvodů záloh na daň 

z příjmu, odvodů na sociální a zdravotní pojištění a státní politiku zaměstnanosti a pro přidělování 

práce zaměstnancům. 

Titulem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy (pracovní nebo dohody o provedení 

práci či pracovní činnosti), plnění zákonné povinnosti podle zákoníku práce a dalších předpisů 
pracovního práva a práva sociálního zabezpečení a ochrana oprávněných zájmů správce 

spočívajících v zajištění řádného výkonu práce zaměstnanci. 

Sociální, zdravotní a jiná činnost 

Řeholní řády a kongregace obvykle provozují společensky prospěšnou činnost, ať už v oblasti 

sociálních služeb, zdravotních služeb, paliativní péče, školství či jiné. Některé tyto činnosti 

provozují prostřednictvím právnických osob, které zakládají nebo zřizují, jiné je provozují 

vlastním jménem. V druhém případě rovněž provádějí jako správci osobních údajů zpracování 

osobních údajů nezbytných pro tyto činnosti. Rozsah zpracování osobních údajů a jejich kategorie 

se liší v závislosti na druhu činnosti. Osobní údaje jsou ale vždy zpracovávány odděleně od 

osobních údajů zpracovávaných pro vlastní chod řádu nebo kongregace a přístup k nim mají 

pouze ty osoby, které se přímo podílejí na provozování dané činnosti. 

V rámci popsaných činností dochází ke zpracování osobních údajů zpravidla na základě titulu 

plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy s příjemcem služby a ochrany oprávněných zájmů 

správce spočívajících v zajištění řádného chodu činnosti a finančních nároků v případě činností 

provozovaných za úplatu. 



V případě, že máte zájem o bližší informace o zpracování osobních údajů prováděném konkrétním 

řeholním řádem nebo kongregací, obraťte se přímo na tuto organizace. Každý řeholní řád a 

kongregace Vám tyto informace s radostí poskytnou. 


