PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Nadace Divoké husy, IČ: 65996640, se sídlem Šlikova 403/16, 169 00 Praha 6
Břevnov („Nadace“), chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné
a nakládají s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních
údajů.
Nadace je 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 o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („Nařízení”)
správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak
zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své činnosti (jednotlivé důvody a účely,
pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže), která spočívá
zejména v podpoře obecného blaha, podpoře rozvoje a činnosti zejména nestátních
neziskových organizací působících v oblasti sociální, zdravotní, charitativní a
humanitární.
Toto prohlášení o zpracování osobních údajů se vztahuje na (i) zpracování osobních
údajů prováděné Nadací při výkonu své činnosti ve vztahu k žadatelům, dárcům,
obdarovaným a účastníkům akcí Nadací pořádaných, (ii) zpracování osobních údajů
během Vašeho používání webových stránek www.divokehusy.cz („Webové
stránky“), (iii) zpracování osobních údajů prováděné Nadací během komunikace
s Vámi prostřednictvím e-mailu či telefonu, (iv) zpracování osobních údajů ze strany
Nadace během trvání obchodního vztahu s dodavateli, (v) zpracování osobních
údajů při plnění právních povinností Nadace a na (vi) zpracování osobních údajů, jež
je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Nadace.
Prohlášení o zpracování osobních údajů popisuje účely zpracování osobních údajů
a způsoby jejich zpracování, informuje o jednotlivých kategoriích zpracovávaných
osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů
a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

1. DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje mohou být Nadací zpracovány z těchto důvodů:


Plnění smlouvy, včetně jejího sjednání (zařazení do databáze žádostí
o nadační příspěvek, vyřízení žádostí o nadační příspěvek, komunikace
s žadateli a příjemci, sjednání a plnění dárcovské smlouvy, vztahy
s obchodními partnery např. dodavateli výrobků a služeb);



Plnění právních povinností (zejména povinností ve smyslu účetní a daňové
legislativy a legislativy upravující činnost Nadace);



Ochrana oprávněného zájmu Nadace (například evidence osob účastnících
se akcí pořádaných Nadací, šíření povědomí o činnosti Nadace);



Ochrana oprávněného zájmu třetích osob (zejména žadatelů, dárců
a obdarovaných).

2. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
Účel zpracování
Evidence a
vyřízení žádostí
o grant

Právní základ
zpracování
Plnění smlouvy
Plnění právních
povinnosti
Souhlas

Osobní údaje
Název organizace žadatele; zaměření
organizace žadatele; cílová skupina
klientů; Adresa žadatele; Rok zahájení
činnosti; IČO; telefon; fax; e-mail; jméno
statutárního zástupce (včetně přesného
názvu funkce); telefonní spojení na tuto
osobu (nejlépe mobilní telefon); jméno
osoby zodpovědné za realizaci
dobročinné akce (včetně přesného
názvu funkce); telefonní spojení na tuto
osobu (nejlépe mobilní telefon);
bankovní spojení; zdroje financování
činnosti organizace; informace o
dobročinné akci; podpis žadatele;
fotografie z činnosti organizace žadatele;
zpráva o průběhu akce včetně fotografií
zaslaných obdarovaným
Jméno; příjmení; datum narození (v
případě fyzické osoby), jméno
společnosti; e-mail; telefon; adresa; výše
daru; doplňující informace vztahující se k
daru

Evidence dárců

Plnění smlouvy
Plnění právních
povinnosti

Šíření povědomí
o činnosti
nadace
Výroční zprávy
o činnosti
Nadace

Oprávněný zájem Informace o projektu; jméno, příjmení
a kontaktní údaje účastníků akcí;
fotografie; videa
Plnění právních
Základní informace o obdarovaných
povinností
a dárcích; informace o projektu;
fotografie

Zajištění
provozu a
dalších aktivit
Nadace

Plnění právních
povinností
Plnění smlouvy

Jméno; příjmení; název obchodní
společnosti; adresa; IČO/DIČ nebo
datum narození; e-mail; telefon;
informace o zboží/službě

Osobní údaje jsou Nadací zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně.
K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely
plnění smluvního vztahu.
Nadace je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace
prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace
kdykoliv navštívíte Webové stránky.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU
Pokud udělíte Nadaci souhlas se zpracováním osobních údajů, např. ke
zveřejnění fotografií, pro účely zasílání informací o činnosti Nadace aj., berete na
vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a že lze souhlas kdykoli
písemně na adresu Nadace anebo prostřednictvím e-mailu odvolat. Souhlas je
poskytován do jeho odvolání.

4. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Nadace Vaše osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům
a spolupracujícím osobám nebo jednotlivým zpracovatelům osobních údajů
smluvně sjednaným Nadací, případně dalším správcům, vždy však pouze v míře
nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího
právního titulu pro zpracování osobních údajů.
Nadace je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna některé
osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům
činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ INDIVIDUÁLNÍCH DÁRCŮ
Pokud činnost Nadace podpoříte formou dárcovské SMS, DMS, je tato služba
poskytována prostřednictvím Fóra dárců – jediného celorepublikového spolku
zastřešujícího dárce v České republice a Asociací provozovatelů mobilních sítí.
Nadace při obdarování prostřednictvím SMS, DMS nezpracovává žádné Vaše
osobní údaje.
V případě, že se rozhodnete přispět na veřejnou sbírku Nadace prostřednictvím
odkazu umístěného na naší úvodní webové stránce, budete přesměrováni
na webovou stránku Fóra dárců Daruj správně, kde budete mít možnost přispět
prostřednictvím platební brány ČSOB. Poskytovatelem této služby je Fórum
dárců ve spolupráci s Československou obchodní bankou, a. s.
Při darování částky nižší než 10 000 Kč máte možnost svobodně se rozhodnout,
zda své osobní údaje při darování uvedete nebo ne. Máte také možnost
si vybrat, zda chcete být v seznamu dárců na webové stránce Darujspravne.cz
u veřejné sbírky naší Nadace uveden/a (a jakým způsobem), či nikoliv.
V případě, že se rozhodnete darovat částku přesahující 10 000 Kč a v případě
požadavku na vydání potvrzení o daru je poskytnutí osobních údajů v rozsahu
jméno, příjmení, datum narození, adresa a e-mail nezbytné. Tyto Vaše osobní
údaje budou následně pro účely evidence dárců zpracovány v souladu
s příslušnými právními předpisy.
Nadace při obdarování prostřednictvím platební brány ČSOB umístěné
na stránce Darujspravne.cz (v případě darování částky nižší než 10 000 Kč),
nezpracovává žádné Vaše osobní údaje, pokud o jejich předání Nadaci
zaškrtnutím příslušného pole v darovacím formuláři nepožádáte.

6. OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB
Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní např. údaje zaměstnanců
a zákazníků klientů (žadatelů, dárců) či dodavatelů Nadace a dalších fyzických
osob podílejících se na spolupráci s Nadací, popř. jiné údaje, které Nadace
obdrží od klienta či dodavatele v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy,
budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany
osobních údajů. Nadace bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu
trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními

předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne
v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním
případem.

7. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Nadace Vaše osobní údaje zpracovává a uchovává po dobu nezbytně nutnou
k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu
a dále po dobu, po kterou je Nadace povinna jakožto správce osobních údajů
osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo
na kterou jste Nadací ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech
vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo
je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Osobní údaje Nadace zpracovává dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou
dobu:
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
Plnění smlouvy
Plnění právních
povinností
Zasílání sdělení o
činnosti Nadace
Ochrana oprávněného
zájmu správců nebo
třetích osob
Vyřizování požadavků
přijatých telefonicky
nebo prostřednictvím
elektronických
prostředků (webové
formuláře, e-mail)

DOBA UCHOVÁNÍ
po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let
od ukončení smluvního vztahu
po dobu stanovenou příslušným právním
předpisem
po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních
údajů, případně do odvolání souhlasu
se zpracováním, případně v souladu se zvláštními
právními předpisy
maximálně po dobu 3 let od doby počátku
zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní
předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném
případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po
dobu delší v souvislosti s konkrétním případem
po dobu nezbytnou k vyřízení příslušného
požadavku

8. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Jako subjekt údajů, máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů
práva, která vyplývají z právních předpisů a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná
se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění
neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní
údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo
zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování
osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů, (vi) právo vznést námitku, po níž
zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné
oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a
svobodami Vašimi, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků,
a (vii) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.



Právo na přístup k osobním údajům: Chcete-li vědět, jestli Nadace
zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo o tom získat informace, a pokud
tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.



Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů:
V případě, že si myslíte, že o Vás Nadace zpracovává nepřesné či neúplné
osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. Nadace
provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s
ohledem na technické možnosti.



Právo na výmaz: V případě, že požádáte o výmaz, Nadace vymaže Vaše
osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly
shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii)
vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné
důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo (iv) odpadla zákonná
povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo
vnitrostátními právními předpisy.



Právo na omezení zpracování osobních údajů: V případě, že požádáte
o omezení zpracování, Nadace osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní
či uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné
pro řádný výkon uplatněného práva.



Právo na přenositelnost údajů: V případě, že chcete, aby Nadace osobní
údaje, které o Vás v elektronické formě zpracovává na základě smlouvy nebo
souhlasu a které jste jim poskytl(a), předala třetímu subjektu, můžete využít
svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva
byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, Nadace nebude moci
Vaší žádosti vyhovět.



Právo vznést námitku: Právo vznést námitku proti zpracování osobních
údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného
ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany
oprávněných zájmů Nadace. V případě, že Nadace neprokáže, že existuje
závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo
právy a svobodami Vašimi, zpracování na základě námitky ukončí bez
zbytečného odkladu.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše
uvedených práv je Nadace oprávněna za realizaci daného práva účtovat
přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout. O takovém postupu
budete informováni.
Pro další informace související se zpracováním osobních údajů kontaktujte Nadaci
na e-mailové adrese nadace@divokehusy.cz. V případě realizace práv se můžete
obrátit se svým požadavkem písemně na adresu sídla Nadace nebo e-mailem na
nadace@divokehusy.cz. Nadace si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit
identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.
Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů.
adresa: Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111
web: www.uoou.cz

Toto Prohlášení o zpracování osobních údajů je účinné od 25. 5. 2018 a budou
pravidelně aktualizovány.

