
Obecná informace pro subjekty údajů  

Správce osobních údajů a právní základ: 

Obec širšího společenství českých unitářů, se sídlem Karlova 8, 110 00 Praha 1, IČ: 73634646 (dále 

jen „OŠS“) je správcem osobních údajů, který zpracovává poskytnuté osobní údaje. OŠS se takové 

osobní údaje zavazuje zpracovávat v souladu s právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a 

v souladu s dalšími právními předpisy. 

Správce lze kontaktovat buď dopisem na adrese sídla anebo na e-mailu info@sirsispolecenstvi.cz.    

Účel 

- zajištění sňatečného obřadu na základě dohody;  

- související plnění právních povinností (stanovené osobní údaje a informace jsou předávány 

příslušné matrice); 

- v případě Vašeho zájmu zasílání unitářských periodik a informací. 

Právní důvody pro zpracování osobních údajů: 

- plnění služeb Náboženské společnosti českých unitářů zastoupené duchovním pověřeným 
výkonem zvláštního práva konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky podle 
zvláštního právního předpisu, konkrétně přípravy, vedení a výkonu obřadu NSČU; 

- právní povinnosti správce (povinnost vyhotovit protokol o uzavření manželství a předat jej 

matričnímu úřadu); 

- souhlas subjektu údajů (zasílání unitářských periodik). 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nejde-li o plnění právní povinnosti stanovené zákonem. 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů: 

- údaje potřebné k identifikaci a kontaktování subjektu údajů, a to 

o snoubenců, jejich rodičů a svědků: jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, 

datum a místo narození; 

o snoubenců: adresa (kontaktní, trvalého pobytu), státní občanství, průkaz totožnosti 

či cestovní pas, osobní stav, telefonní číslo, e-mailová adresa; datum a místo výkonu 

obřadu; 

o tlumočník či jiné osoby: jméno, příjmení; 

o dítě snoubence: jméno, příjmení, údaje z rodného listu. 

Zdroje získávaných osobních údajů: subjekty údajů. 

Příjemci osobních údajů: 

- orgány veřejné moci, 

- místní náboženská obec českých unitářů.  

Doba zpracování osobních údajů: 

Správce zpracovává osobní údaje jen po dobu nezbytnou pro příslušné účely zpracování. Touto 

dobou je vždy ta nejdelší doba, která v daném případě přichází v úvahu (např. archivace právní 

dokumentace anebo doba dle zvláštních předpisů). 



Práva subjektu údajů (osoby, jejíž údaje jsou zpracovávány): 

- právo na transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon jeho práv, a to 
srozumitelným a snadno přístupným způsobem – poskytuje se touto informací,  

- právo na informace o zpracovávaných osobních údajích, a to získaných od subjektu údajů – 
poskytuje se touto informací, 

- právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo od správce získat informace, 
zda a v jakém rozsahu a jakým způsobem jeho údaje zpracovává, 

- právo na opravu – nepřesné či neúplné osobní údaje se opraví, resp. doplnění na základě 
žádosti subjektu údajů, na základě informace z jiných zdrojů a dále se pravidelně aktualizují, 

- právo na výmaz (právo být zapomenut) – subjekt údajů má právo na likvidaci svých údajů na 
svou žádost, pokud nejsou naplněny výluky z tohoto práva, 

- právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na omezení zpracování svých údajů 
na svou žádost, pokud nejsou naplněny výluky z tohoto práva, 

- právo být informován o opravě nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování, 
- právo na přenositelnost údajů – osobní údaje nejsou zpracovávány automatizovaně,  
- právo vznést námitku (proti zpracování osobních údajů), 
- právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném 

zpracování, včetně profilování – správce neprovádí taková rozhodnutí ani profilování, 
- právo podat stížnost správci nebo dozorovému úřadu. 

 

Výše uvedená práva subjektů údajů jsou omezena/modifikována výlukami dle příslušných článků 

nařízení o ochraně osobních údajů (např. neposkytují se údaje, resp. informace, které subjekt údajů 

již má a do té míry, v níž je má) a dále ustanoveními jiných právních předpisů.  

Další údaje jsou subjektům údajů dostupné např. na webových stránkách Náboženské společnosti 

českých unitářů (www.unitaria.cz/organizace/dokumenty) anebo na webových stránkách Úřadu pro 

ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).  


