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ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Nadačního fondu Simony Kijonkové 

1 ÚVOD 

Nadační fond Simony Kijonkové, IČO: 09697446, se sídlem Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 
Praha 9, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl N, vložka 1866 (dále 
„Nadační fond“) byl založen za účelem všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života dětí, 
mládeže a rodičů samoživitelů a znevýhodněných skupin a jednotlivců. 

Tyto zásady byly vydány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“) z důvodu zajištění 
informační povinnosti Nadačního fondu jako správce osobních údajů, a dále na základě § 25 zákona č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

Účelem těchto Zásad je poskytnutí informací o zpracování osobních údajů příjemců nadačních 
příspěvků, jakož i dárců finančních prostředků. 

Najdete zde informace o tom, za jakým účelem, z jakého důvodu, jak dlouho, jakým způsobem a jaké 
kategorie Vašich osobních údajů zpracováváme a komu je můžeme předávat. 

Naleznete zde také informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o možnostech, jak nás kontaktovat, pokud budete mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních 
údajů nebo pokud budete žádat o opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů. 

2 JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME? 

Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud jste žadatelem o nadační příspěvek či jeho zákonným 
zástupcem, žadatelem o založení veřejné sbírky, obdarovaným nebo dobrovolníkem, naším 
spolupracovníkem či dárcem finančních prostředků. 

Jako správce zpracováváme osobní údaje v níže uvedených kategoriích. Z těchto kategorií osobních 
údajů o Vás zpracováváme vždy pouze vybrané osobní údaje v závislosti na tom, jaké údaje jsou 
nezbytné pro splnění konkrétního účelu, především pro to, abychom mohli naplňovat náš účel, čímž je 
všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života dětí, mládeže a rodičů samoživitelů 
a znevýhodněných skupin a jednotlivců. Cílem je za tímto účelem shromažďovat finanční prostředky 
a podporovat konkrétní projekty, neziskové organizace, fyzické osoby a právnické osoby. Nadační fond 
se svým působením snaží zasazovat zejména o rozvoj a podporu: dětí, mládeže rodičů samoživitelů, 
znevýhodněných skupin a jednotlivců, podporu obecně prospěšných a potřebných aktivit nadačního 
fondu. Nadační fond k plnění svého účelu může realizovat též své vlastní projekty. 

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů: 

• Identifikační a autentizační: 

- jméno, příjmení 

- datum narození 

- bydliště 

- u živnostníků sídlo, IČO, DIČ 

• Adresní a kontaktní: 

- e-mail 
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- telefonní číslo 

- kontaktní adresa 

• Provozní údaje: 

- informace obsažené v příchozích e-mailech či záznamech tel. hovorů  

- systémové informace o zaslaných sděleních 

- IP adresa 

- cookies 

• Platební údaje: 

- bankovní spojení 

• Finanční údaje: 

- údaje o majetkové situaci žadatele (zejm. údaje z pracovní smlouvy jako je výše mzdy, 

zaměstnavatel, údaje z nájemní smlouvy jako je výše nájmu, pronajímatel, místo 

faktického bydliště, údaje z potvrzení o rodičovské/mateřské dovolené a spojených 

dávkách SSP a HM, údaje z vyjádření vzdělávací instituce, potvrzení o studiu, údaje z 

vyjádření orgánu SPOD či spolupracující organizace)  

- informace o předmětu plnění: typ a výše příspěvku, zakoupený dárkový předmět, výše 

daru do sbírky, rozsah a předmět plnění dobrovolníka; 

• Údaje o zdravotním stavu: 

- zejména údaje z lékařských zpráv 

- posudek či jiné vyjádření lékaře 

- čestné prohlášení o zdravotním stavu 

• Fotografické a audiovizuální: 

- Fotografie a videozáznamy 

Konkrétní účely zpracování údajů a kategorie osobních údajů, které pro jednotlivé účely zpracováváme, 
jsou rozepsány v následující části: Účely a způsoby zpracování osobních údajů. 

V případě poskytnutí osobních údajů třetích osob, např. při žádosti o poskytnutí příspěvku pro tyto 
osoby, se zároveň zavazujete dotyčnou osobu o této skutečnosti informovat a jste povinni tuto 
seznámit s těmito zásadami zpracování osobních údajů a zajistit její písemný souhlas s podáním žádosti 
o příspěvek a s poskytnutím příspěvku pro ni a se zpracováním jejích osobních údajů Nadačním 
fondem. 

3 JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME? 

Osobní údaje příjemců uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 4 let ode dne 
skončení tohoto smluvního vztahu, která odpovídá obecné promlčecí době navýšené o jeden rok za 
účelem zajištění vědomosti o zahájení případného soudního sporu. Osobní údaje, které jsou nezbytné 
pro plnění našich právních povinností dle platných právních předpisů, uchováváme po celou dobu 
nezbytnou ke splnění těchto povinností. 

Nejste-li úspěšným žadatelem o nadační příspěvek, jsou Vaše osobní údaje i osobní údaje třetí osoby 
Vámi poskytnuté zpracovávány po dobu dvou let od okamžiku zaslání informace, že Vám žádaný 
příspěvek nebude poskytnut, a to za účelem kontroly opakovaných žádostí. 

Osobní údaje dárců, jejichž doba uchování není specificky vyžadována právními předpisy, uchováváme 
po dobu účinnosti darovací smlouvy a následně 15 dní po jejím skončení, která je nezbytná pro 
provedení technických opatření k odstranění osobních údajů z databází užívaných správcem.  
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V případě, že je zpracování Vašich osobních údajů založeno Vaším souhlasem, uchováváme Vaše 
osobní údaje jen po dobu trvání tohoto souhlasu. Za tímto účelem vedeme databázi udělených 
souhlasů.  

4 ÚČELY A ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

4.1 Žadatelé o poskytnutí nadačního příspěvku 

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete prostřednictvím formuláře sloužícího 
k žádosti o finanční příspěvek nebo které nám budou jinak s Vaším souhlasem poskytnuty. 
Zpracováváme tak zejména tyto osobní údaje: 

Účel Popis Kategorie 
osobních údajů 

Právní titul 

Poskytnutí 
nadačního 
příspěvku 

 

 

 

 

 

 

 

Vaše osobní údaje zpracováváme, neboť je to 
nezbytné pro poskytnutí nadačního příspěvku, 
plnění z uzavřené smlouvy o poskytnutí 
nadačního příspěvku či jiných závazků 
předpokládaných našimi darovacími podmínkami 
a pro účely našich oprávněných zájmů. 

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména 
za účelem: 

- evidence žadatelů o poskytnutí nadačního 
příspěvku 

- posouzení Vaší žádosti 
- uzavření a evidence smluv uzavíraných mezi 

námi, 
- kontrola použití předmětného nadačního 

příspěvku, 
- evidence poskytnutých nadačních příspěvku 

zejména za účelem vedení účetnictví a za 
účelem splnění dalších zákonných povinností 
dle platných právních předpisů, 

- uveřejňování obecných informacích o 
okolnostech vedoucích k poskytnutí 
nadačního příspěvku  

Vaše údaje pro tento účel zpracováváme po dobu 
trvání smluvního vztahu a dále po dobu 4 let od 
jeho ukončení; pokud Vaší žádosti o nadační 
příspěvek nebylo vyhověno, uchováváme Vaše 
údaje po dobu 2 let od sdělení informace, že 
příspěvek nebyl poskytnut. 

Identifikační a 
autentizační 

Adresní a 
kontaktní 

Provozní 

Platební 

Finanční 

Údaje o 
zdravotním stavu 

Oprávněný zájem, 
jímž je splnění 
smlouvy uzavřené 
s příjemcem 
nadačního 
příspěvku – čl. 6 
odst. 1 písm. f) 
GDPR 

 

Splnění právní 
povinnosti – čl. 6 
odst. 1 písm. c) 
GDPR 

 

Splnění 
smlouvy/opatření 
před jejím 
uzavřením – čl. 6 
odst. 1 písm. b) 
GDPR 
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Přímý 
marketing, 
žádosti 
o zpětnou 
vazbu  

Pokud jsme Vám poskytli nadační příspěvek, 
můžeme Vám rovněž zasílat informace o našich 
jiných obdobných činnostech a produktech nebo 
vyhodnocovat Vaši zpětnou vazbu. Proti 
zpracování osobních údajů pro tento účel můžete 
vznést námitku a informace Vám přestaneme 
zasílat nebo Vás přestaneme žádat o zpětnou 
vazbu.  

Vaše údaje pro tento účel zpracováváme po dobu 
trvání smluvního vztahu a dále po dobu 1 roku od 
jeho skončení. 

Identifikační a 
autentizační 

Adresní a 
kontaktní 

Provozní 

 

 

 

Oprávněný zájem 
na udržování a 
rozvoji obchodní 
činnosti a na 
zkvalitňování 
našich služeb – čl. 
6 odst. 1 písm. F) 
GDPR 

 

Prezentace 
aktivit fondu 

Zveřejnění fotografií či videozáznamů příjemců 
na našich webových stránkách a ve výroční 
zprávě Nadačního fondu. 

Uveřejnění jmen dárců a případně i jejich 
fotografií či videozáznamů na našich webových 
stránkách a ve výroční zprávě Nadačního fondu 

Vaše údaje pro tento účel zpracováváme po dobu 
trvání souhlasu. 

Fotografické a 
audiovizuální 

Souhlas se 
zpracováním 
osobních údajů –
dle čl. 6 odst. 1 
písm. A) GDPR 
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5.2. Dárci  

Vaše osobní údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro plnění z uzavřené darovací smlouvy 
či jiných závazků předpokládaných našimi darovacími podmínkami a pro účely našich oprávněných 
zájmů. 

Účel Popis Kategorie 
osobních 
údajů 

Právní titul 

Darování 
prostředků 
Nadačnímu 
fondu 
pro naplňování 
jeho účelu  

 

Jste-li dárcem, zpracováváme Vaše osobní údaje 
zejména za účelem: 

- evidence poskytnutých darů zejména 
za účelem vedení účetnictví a za účelem 
splnění dalších zákonných povinností dle 
platných právních předpisů, 

- uzavření a evidence darovacích smluv  
- uveřejnění jmen dárců na našich webových 

stránkách a ve výroční zprávě Nadačního 
fondu 

Vaše údaje pro tento účel zpracováváme po dobu 
trvání účinnosti darovací smlouvy a následně po 
dobu 15 dní po skončení účinnosti darovací 
smlouvy  

Identifikační a 
autentizační 

Adresní a 
kontaktní 

Provozní 

Platební 

 

Oprávněný zájem, 
jímž je splnění 
smlouvy uzavřené 
s dárcem – čl. 6 
odst. 1 písm. f) 
GDPR – správce 
zpracovává 
osobní údaje 
dárců pro získání 
přehledu o svých 
podporovatelích 
za účelem 
zajištění zpětné 
reakce 
a komunikace, 
získání souhlasu 
k veřejnému 
poděkování 

 

Splnění právní 
povinnosti – čl. 6 
odst. 1 písm. c) 
GDPR; povinnost 
správce 
poskytnout dárci 
potvrzení o jeho 
daru, povinnosti 
vyplývající 
pro správce 
z daňových 
právních předpisů 

Přímý 
marketing, 
žádosti 
o zpětnou 
vazbu  

Pokud jste nám poskytli dar za účelem 
naplňování našeho účelu Nadačního fondu, 
můžeme Vám rovněž zasílat informace o našich 
jiných obdobných činnostech, veřejných sbírkách 
apod. nebo vyhodnocovat Vaši zpětnou vazbu. 
Proti zpracování osobních údajů pro tento účel 
můžete vznést námitku a informace Vám 
přestaneme zasílat nebo Vás přestaneme žádat 
o zpětnou vazbu.  

Identifikační a 
autentizační 

Adresní a 
kontaktní 

Provozní 

Oprávněný zájem 
na udržování a 
rozvoji obchodní 
činnosti a na 
zkvalitňování 
našich služeb – čl. 
6 odst. 1 písm. f) 
GDPR 
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Vaše údaje pro tento účel zpracováváme po dobu 
trvání smluvního vztahu a dále po dobu 1 roku od 
jeho skončení. 

 

Prezentace 
aktivit fondu 

Zveřejnění jmen dárců a případně i jejich 
fotografií či videozáznamů na našich webových 
stránkách a ve výroční zprávě Nadačního fondu 

Vaše údaje pro tento účel zpracováváme po dobu 
trvání souhlasu. 

Fotografické a 
audiovizuální 

Souhlas se 
zpracováním 
osobních údajů –
dle čl. 6 odst. 1 
písm. A) GDPR 

5.3. DALŠÍ TYPY SUBJEKTŮ A MOŽNÉ ZPRACOVÁNÍ JEJICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

V některých případech můžeme Vaše údaje zpracovávat, pokud Vám neposkytujeme nadační 
příspěvek nebo pokud s námi nemáte uzavřenou smlouvu. V takovém případě zpracováváme Vaše 
osobní údaje pro účely uvedené v tabulce níže. Osobní údaje pro tyto účely získáváme přímo od Vás, 
od třetích subjektů (například Vašich zaměstnavatelů) nebo naší vlastní činností. 

Účel Popis Kategorie 
osobních údajů 

Právní titul 

Vyřizování 
ostatních 
podnětů 

Pokud nám zašlete jakýkoliv podnět, který přímo 
nesouvisí s naším vztahem, můžeme zpracovávat 
Vaše osobní údaje nezbytné pro vyřízení 
takového podnětu. 

Vaše údaje pro tento účel zpracováváme po dobu 
1 roku od zaslání podnětu. 

Identifikační a 
autentizační  

Adresní a 
kontaktní  

Provozní  

 

Oprávněný zájem 
na zkvalitňování 
našich služeb – čl. 
6 odst. 1 písm. f) 
GDPR 

CCTV Pokud navštívíte prostory naší recepce, 
uchováváme v zájmu ochrany našeho majetku, 
ochrany bezpečnosti a zdraví Vás a našich 
zaměstnanců a za účelem řádného vyřízení 
případných reklamačních řízení Vaše osobní 
údaje ve formě obrazového záznamu. 

Vaše údaje pro tento účel zpracováváme 
v případě kamerových záznamů prostor naší 
recepce po dobu 3 dnů. 

Obrazové 
záznamy 
obsahující osobní 
údaje (zejm. o 
aktivitě subjektu) 

Oprávněný zájem, 
kterým je ochrana 
majetku správce a 
bezpečnosti a 
zdraví jeho 
zaměstnanců 
nebo smluvních 
partnerů – čl. 6 
odst. 1 písm. f) 
GDPR 

Zaslání 
obchodních 
sdělení 
s Vaším 
souhlasem 

V případě zájmu se můžete na webových 
stránkách nebo na jakémkoli jiném místě 
spojeném s naší činností přihlásit k odběru 
newsletteru či obdobného materiálu, který 
připravujeme pro stávající podporovatele i 
příjemce příspěvků, případné potencionální další 
dárce či žadatele. Pro přihlášení k odběru 
newsletteru či obdobného materiálu je nutné, 
abyste nám s Vaším souhlasem poskytli některé 
své osobní údaje k jejich zpracování.  

Adresní a 
kontaktní  

Provozní 

Souhlas 
odběratele 
newsletteru, 
který odběratel 
poskytl 
prostřednictvím 
webových stránek 
– čl. 6 odst. 1 
písm. a) GDPR 
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Vaše údaje pro tento účel zpracováváme jen po 
dobu trvání uděleného souhlasu. Za tímto účelem 
vedeme databázi udělených souhlasů. 

Zaměstnanci 
nebo jiné 
pověřené 
osoby 
příjemců, 
dárců nebo 
našich 
smluvních 
partnerů 

V případě, že jste zaměstnancem nebo jinou 
pověřenou osobou dárce, příjemce nebo našeho 
smluvního partnera, můžeme zpracovávat Vaše 
osobní údaje v souvislosti s řádným splněním 
našich závazků ze smlouvy.  

Vaše údaje pro tento účel zpracováváme 
po dobu, po kterou je zpracováváme dárci, 
příjemci nebo jinému našemu smluvnímu 
partnerovi. 

Identifikační a 
autentizační  

Adresní a 
kontaktní  

Oprávněný zájem 
na řádném 
poskytnutí služby 
– čl. 6 odst. 1 
písm. f) GDPR 

Uchazeči 
o zaměstnání  

V případě že se ucházíte o zaměstnání, 
zpracováváme o Vás osobní údaje nezbytné 
k posouzení Vaší vhodnosti pro danou pracovní 
pozici a pro případné uzavření dané 
pracovněprávní smlouvy. Pokud nám k tomu 
udělíte souhlas, zpracováváme Vaše osobní 
údaje po stanovenou dobu rovněž za účelem 
Vašeho případného oslovení s nabídkou dalších 
pracovních pozic, pro které vyhodnotíme Vaši 
potencionální vhodnost. 

Vaše údaje pro tento účel zpracováváme jen 
po dobu trvání uděleného souhlasu a v případě, 
že takový souhlas neudělíte, zpracováváme Vaše 
údaje pouze po dobu trvání výběrového řízení 
či rozhodnutí o přijetí do pracovního poměru. 
Za tímto účelem vedeme databázi udělených 
souhlasů. 

Identifikační 

Adresní a 
kontaktní 

 

Oprávněný zájem, 
jímž je posouzení 
vhodnosti 
kandidáta – čl. 6 
odst. 1 písm. f) 
GDPR 

Splnění 
smlouvy/opatření 
před jejím 
uzavřením – čl. 6 
odst. 1 písm. b) 
GDPR 

Souhlas kandidáta 
za účelem 
případného 
oslovení 
s nabídkou 
dalších 
pracovních pozic - 
- čl. 6 odst. 1 písm. 
a) GDPR 

5 Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME? 

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje poskytnuté přímo Vámi při zpracování Vaší žádosti 
o příspěvek či poskytnutí daru, nebo při komunikaci s námi. Osobní údaje přímo od Vás získáváme také 
sledováním Vašeho chování na našich internetových stránkách. V případě návštěvy naší recepce je 
zdrojem obrazový záznam z CCTV. 

6 COOKIES 

Při návštěvě našich webových stránek může dojít ke zpracování tzv. cookies souborů, a to buď námi, 
nebo třetími stranami jako samostatnými správci. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená 
webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, 
například preferovaný jazyk a další nastavení. V cookies souborech se mj. ukládající informace spojené 
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s Vaším koncovým zařízením, které bylo použito pro zobrazení webových stránek. Tyto informace 
mohou být za určitých podmínek považovány za osobní údaj ve smyslu GDPR. Přehled informací 
(včetně popisu a doby uložení) obsažených v cookies je dostupný zde: 
https://policies.google.com/technologies/cookies. 

Pokud nechcete umožnit využití uložených cookies, vymažte soubory cookies na Vašem zařízení 
prostřednictvím internetového prohlížeče. Více informací naleznete v nápovědě Vašeho internetového 
prohlížeče.  

• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs  

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/278835/how-todelete-cookie-
files-in-internet-explorer  

• Edge: https://privacy.microsoft.com/cs-cz/windows-10-microsoft-edge-and-privacy Firefox: 
https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-Cookies  

• Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265  

• Případně nastavte Vaše zařízení do režimu „DNT“ (Do not track - 
https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=c
s ) nebo InPrivate (https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4026200/windows-
browseinprivate-in-microsoft-edge ) v závislosti na technologii, kterou používáte. 

Váš internetový prohlížeč můžete nastavit tak, že nebude umožňovat ukládání buď žádného souboru 
Cookies anebo jen vybraného do Vašeho zařízení. V tomto případě však není naše společnost schopna 
zajistit správnou a očekávanou funkčnost našich webových stránek, zároveň tím přijdete o možnost 
využívat některé součásti a funkce těchto stránek. Případně také můžete využít doplňků internetového 
prohlížeče, které Vám pomohou se správou Cookies, například: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs. Další informace o Cookies můžete najít na 
stránkách: https://www.aboutCookies.org/ a https://policies.google.com/technologies/types?hl=cs . 

 

7 POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM SUBJEKTŮM 

Nadační fond může, vedle svých zaměstnanců pro dosažení účelu Nadačního fondu, zpřístupnit osobní 
údaje těmto kategoriím třetích subjektů:  

• externím zpracovatelům, s nimiž uzavřeme smlouvu o zpracování osobních údajů, které je 
nezbytné za účelem splnění závazků vyplývajících z uzavřených smluv, konkrétně například 
advokátům, lékařům a účetním, kteří jsou vázáni zákonnou povinností mlčenlivosti, za účelem 
splnění závazku vyplývajícího z uzavřených smluv, a dále za účelem plnění zákonných 
povinností Nadačního fondu, případně za účelem řešení nastalého sporu;  

• orgánům státní správy, a to zejména soudům, orgánům činným v trestním řízení; 

• dalším osobám, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a chráněných zájmů Nadačního fondu; 

• dalším subjektům, které jsme pověřili k plnění části smluvních a zákonných povinností nebo, 
subjektům, jež poskytují doplňkové služby k naší činnosti; 

• provozovatelům mediálních služeb za účelem propagace příběhu potřebného, a to zpravidla 
za účelem zvýšení objemu darů v rámci veřejné sbírky; 

• dalším osobám, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a chráněných zájmů Nadačního fondu. 

 

8 VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V oblasti ochrany při zpracování osobních údajů jsou Vám garantována následující práva, která vůči 
nám můžete uplatnit prostřednictvím e-mailu nebo listinnou formou na adrese našeho sídla. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/278835/how-todelete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/278835/how-todelete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-Cookies
https://support.apple.com/en-us/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4026200/windows-browseinprivate-in-microsoft-edge
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4026200/windows-browseinprivate-in-microsoft-edge
https://www.aboutcookies.org/
https://policies.google.com/technologies/types?hl=cs
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8.1 Právo na přístup k osobním údajům 

V rámci práva na přístup k informacím máte právo: 

• požádat o potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, 

• na informace o zpracování Vašich osobních údajů, především informace o účelech zpracování, 
kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích (kterým osobní údaje byly nebo budou 
zpřístupněny), plánované době zpracování, zdroji osobních údajů (pokud nejsou získány 
od Vás), skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, 
o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, 

• požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme 
bezplatně. 

8.2 Právo na opravu osobních údajů 

Jestliže jsou Vaše osobní údaje, které zpracováváme nesprávné, nepřesné nebo došlo k jejich změně, 
můžete žádat jejich opravu, případně můžete žádat jejich doplnění. 

8.3 Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) 

Pokud pomine účel, pro který byly Vaše osobní údaje zpracovávány, nebo pokud odvoláte souhlas, 
na základě kterého jsme Vaše osobní údaje zpracovávali, Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu 
vymažeme. Vaše osobní údaje také vymažeme, pokud využijete svého práva vznést námitku proti 
zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my 
shledáme, že již pominuly oprávněné zájmy, které by nás k tomuto zpracování opravňovaly. Pokud 
máte pochybnosti o výmazu nebo se domníváte, že nedošlo k výmazu Vašich osobních údajů, můžete 
u nás uplatnit právo na výmaz. V některých případech nemáme povinnost Vaše osobní údaje nebo 
některé z nich vymazat. Jedná se o případy, kdy potřebujeme Vaše osobní údaje i nadále k řádnému 
plnění svých právních povinností nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

8.4 Právo na omezení zpracování osobních údajů 

Máte právo, abychom zpracování Vašich osobních údajů omezili, zejména, pokud popíráte přesnost 
zpracovávaných osobních údajů nebo pokud byla z Vaší strany vznesena námitka proti zpracování 
osobních údajů, a to na dobu potřebnou k posouzení. 

8.5 Právo na přenositelnost údajů 

Pokud je to pro Vás z hlediska usnadnění komunikace s jiným poskytovatelem služeb vhodné, máte 
právo, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytnuli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově 
čitelném formátu nebo aby tyto údaje byly rovnou přeneseny k jinému správci. Podmínkou je, aby dané 
zpracování bylo založeno Vaším souhlasem nebo plněním smlouvy, a současně aby bylo prováděno 
automatizovaně. 

8.6 Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů 

Jestliže nám byl z Vaší strany udělen souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo jej 
kdykoli odvolat. Po odvolání souhlasu zastavíme zpracování osobních údajů, k nimž nemáme jiný právní 
titul než Váš souhlas. 
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8.7 Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování 

V případě, že si budete přát, abychom nepokračovali ve zpracování Vašich osobních údajů, které 
provádíme na základě oprávněného zájmu, můžete uplatnit tzv. námitku. 

Námitka by měla být odůvodněna a mělo by z ní být zřejmé, proč se domníváte, že dané zpracování 
nepříznivě zasahuje do Vašeho soukromí nebo ochrany Vašich práv a právem chráněných zájmů. 
Následně vyhodnotíme, zdali je náš oprávněný zájem silnější než dopad do Vašich práv. To neplatí pro 
zpracování pro účely přímého marketingu, kde je zpracování ukončeno automaticky po obdržení Vaší 
námitky. Platí přitom, že i po odhlášení se z marketingové komunikace Vás můžeme kontaktovat, a to 
kvůli plnění příslušných práv a povinností. 

Automatizované rozhodování ani profilování nečiníme. 

8.8 Právo podat stížnost  

Uplatněním výše uvedených práv není dotčeno Vaše právo podat žádost, stížnost nebo podnět 
u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, 
že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními 
předpisy. Dozorovým orgánem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. 
Sochora 27, 170 00 Praha 7 (http://www.uoou.cz/). 

9 POSTUP PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

9.1 Jak nás kontaktovat? 

Vaše dotazy a práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů můžete uplatnit: 

- prostřednictvím e-mailu: info@nfsk.cz nebo  
- listinnou formou na adrese sídla Nadačního fondu: Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 

Praha 9. 

Bližší informace k možnostem uplatnění práv naleznete v části Postup při podání žádosti týkající 
se ochrany osobních údajů. Před zpracováním žádosti týkající se ochrany osobních údajů máme právo 
a současně povinnost ověřit identitu žadatele. 

9.2 Kdo má právo podat žádost? 

Žádost týkající se ochrany osobních údajů nám můžete podat, pokud jste subjektem osobních údajů, 
jeho zákonným zástupcem, opatrovníkem nebo osobou zmocněnou subjektem osobních údajů 
na základě plné moci. 

9.3 Jakým způsobem lze žádost podat? 

Žádost týkající se osobních údajů můžete podat: 

- prostřednictvím e-mailu: info@nfsk.cz  nebo 
- listinnou formou na adrese sídla Nadačního fondu: Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9. 

 

Tyto informace jsou trvale zpřístupněny na webu: www.nfsk.cz. 

http://www.uoou.cz/
mailto:info@nfsk.cz
http://www.nfsk.cz/
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9.4 Co musí být obsahem žádosti? 

V žádosti musí být uvedena alespoň Vaše identifikace, předmět žádosti (popis, čeho se žádost týká 
a co žádáte) a podpis (u písemné formy). Většinu osobních údajů evidujeme pod Vaším telefonním 
číslem nebo Vaším emailem. V žádosti proto uveďte, k jakému telefonnímu číslu a jakému emailu 
se Vaše žádost vztahuje. Následně můžete být požádáni o prokázání, že uvedené telefonní číslo a email 
skutečně používáte Vy.  

V případě, že neuvedete informace nezbytné pro rychlé a požadované vyřízení Vaší žádosti, požádáme 
Vás o jejich doplnění. Lhůta pro vyřízení žádosti se v takovém případě staví až do doplnění žádosti. 

Pokud se nejedná o žádost týkající se požadavku na informace obecného charakteru (např. na typy 
osobních údajů a délky jejich zpracování), je zpracování žádosti podmíněno ověřením Vaší totožnosti. 
Anonymní žádosti nemohou být vyřízeny.  

9.5 Do kdy a jak bude žádost vyřízena? 

Po podání žádosti obdržíte informaci o tom, že žádost byla přijata ke zpracování. Součástí prvotní 
informace mohou být odkazy na veřejně dostupné části dokumentace týkající se zpracování osobních 
údajů. 

Žádost bude na základě řádného prověření vyřízena a o způsobu jejího vyřízení s ohledem na obsah 
žádosti Vás vyrozumíme. Žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne 
jejího řádného doručení, případně od dodání všech potřebných údajů. Neumožňuje-li to povaha 
žádosti pro svoji složitost, časovou či technickou náročnost nebo z důvodu počtu žádostí, může být 
shora uvedená lhůta pro vyřízení žádosti prodloužena, a to až o dalších šedesát (60) dnů. O takovém 
případném prodloužení a jeho důvodech Vás budeme informovat. 

9.6 Hradí se za podání žádosti poplatek? 

Žádosti jsou zpravidla vyřizovány bezúplatně. V některých případech můžeme přiměřený poplatek, 
například když žádáte o zaslání informací v listinné podobě, na CD/DVD nebo na jiném technickém 
nosiči dat.  

9.7 V jakých případech může být žádost odmítnuta? 

Odmítnout žádost lze v těchto případech: 

- nepřiměřené opakování žádosti (třetí a další obsahově shodná žádost o poskytnutí informací 
nebo sdělení, a to v době šesti měsíců od podání první žádosti); 

- žádost není důvodná; nebo 
- subjekt údajů nedoplní žádost ani po druhé výzvě nebo odmítne zaplatit uložený poplatek, aniž 

dojde k jiné dohodě. 

Nedůvodnost žádosti může být dána našimi jinými zákonnými povinnostmi (např. pokud požadujete 
vymazání určitých osobních údajů, jejichž zpracování nám ukládají právní předpisy). V takovém případě 
odmítneme žádosti vyhovět. Odmítnuta bude dále žádost, u které je nutné ověřit Vaši totožnost, 
přičemž zjištění totožnosti nebylo z Vaší strany umožněno. Obdobně nelze vyhovět žádosti, která 
neobsahuje všechny informace nezbytné pro její zpracování, a to ačkoli jsme Vás vyzvali k jejímu 
doplnění. Součástí odmítnutí Vaší žádosti je poučení o právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu 
osobních údajů nebo žádat o soudní ochranu. 

 


