
Informace o zpracování osobních údajů v rámci programu „Ošetřovné“ pro OSVČ 

V souvislosti s čl. 13 nařízení 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – známé jako „GDPR“) 

podáváme informaci k Programu podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením 

onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 – „Ošetřovné“ pro OSVČ“ a zpracování 

osobních údajů v rámci tohoto programu. 

Správce: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, IČO 47609109, ID DS: 

bxtaaw4 

Zpracovatel: Unicorn Systems a.s., Praha 3, V Kapslovně 2/2767, PSČ 130 00 

Účel zpracování osobních údajů: Výplata dotace pro OSVČ postižená negativními dopady v důsledku 

uzavření škol nebo jiných dětských zařízení na základě vyhlášení nouzového stavu. 

Právní základ pro zpracování: plnění úkolu ve veřejném zájmu na základě § 3 písm. h) zákona č. 

47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a usnesení vlády České republiky ze dne 26. 

března 2020 č. 311 a návazné legislativy. 

Dotčené subjekty údajů: osoba samostatně výdělečně činná (žadatel) a děti/osoby žijící se žadatelem 

ve společně hospodařící domácnosti 

Zpracovávané kategorie osobních údajů:  

o žadateli 

- identifikační základní – jméno, příjmení, adresa sídla, IČO 

- kontaktní – email, telefon/mobilní telefon, datová schránka 

- dotační – počet dnů, za které žádá o dotaci, částka žádané dotace, číslo bankovního účtu 

o dítěti/ osobě žijící ve společně hospodařící domácnosti 

- identifikační základní – jméno, příjmení, datum narození 

Doba uložení osobních údajů: 3 roky 

Zabezpečení osobních údajů: Budou zpracovávány elektronicky za dodržení pravidel kybernetické 

bezpečnosti. 

Práva subjektů údajů: 

Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR) – právo lze uplatnit  

Právo na opravu (čl. 16 GDPR) – lze uplatnit 

Právo na výmaz (čl. 17 GDPR) – nelze uplatnit 

Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) – lze uplatnit 

Právo na přenositelnost (čl. 20 GDPR) – nelze uplatnit 

Právo vznést námitku (čl. 21 GDPR) – nelze uplatnit 

Postup, jak můžete uplatnit svá práva, naleznete na 

www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/ochrana-osobnich-udaju/ 



Subjekt údajů se může kdykoliv obrátit se svým podnětem na dozorový úřad nebo na pověřence, 

kontakty naleznete na výše uvedeném odkazu. 

 

 


