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Informace o zpracování osobních údajů 

 

Nadační fond Společná šance, IČO: 066 97 429, se sídlem: Dlouhá 720, Svítkov, 530 

06 Pardubice (dále jako "Správce"). 

 

Správce tímto, v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon") informuje o zpracování osobních 

údajů, ke kterému dochází v rámci Správce. Tato informace se vztahuje na všechny 

dárce, žadatele i obdarované, popř. na další dotčené soby. 

 

Rozsah zpracování osobních údajů: 

Rozsah zpracování osobních údajů odpovídá níže uvedeným účelům jejich zpracování; 

jedná se tak o identifikační a adresné údaje, zejména jméno a příjmení, datum 

narození, adresu pobytu i trvalého bydliště, telefonní číslo, emailová adresa, číslo 

bankovního účtu apod. a dále i o popisné údaje jako rodinný stav, státní občanství, 

údaje o bezúhonnosti (výpis z Rejstříku trestů), údaje o pracovním zařazení, včetně 

minulých zaměstnání, stupeň dosaženého vzdělání, výše příjmu, jméno a příjmení 

manžela/manželky, zákonných zástupců či dětí; zdravotní posudek; případně o další 

potřebné nebo povinné osobní údaje předané Správci  v rámci uzavírání darovacích 

smluv při poskytnutí daru Správci, nebo při podání žádosti o poskytnutí nadačního 

příspěvku nebo uzavření smlouvy o poskytnutí a přijetí nadačního příspěvku, popř. při 

dání souhlasu se zasíláním newsletteru Správce. Dalším strojem Vašich osobních 

údajů mohou být informace získané Správcem z jiných zdrojů, zejm. z veřejně 

dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, katastr nemovitostí, sítě Internet apod.), popř. 

informace od třetích osob (rodina, přátelé, lékař, zaměstnanci, spolupracovníci apod.). 

 

Účely zpracování osobních údajů: 

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány Správcem za účelem splnění jeho 

zákonné povinnosti a k uplatňování jeho práv, zejména k: 

1) uzavírání a evidenci (archivaci) darovacích smluv, vč. evidence dárců a darů, 

vystavování potvrzení o přijatých darech, popř. též zaslání informace, jak jejich 

příspěvek pomohl; 

2) zveřejnění ve výroční zprávě, na webových stránkách Správce a v prospektech 

a materiálech Správce, a to jména, příjmení /názvu a výše daru v zákonem 

předepsaných případech + jména, příjmení/názvu a výše daru, v případech, kdy 
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zveřejnění zákon nevyžaduje, ale dárce s ním přesto souhlasí; na webových 

stránkách Správce je zveřejněn transparentní účet Správce, který zobrazuje 

jméno, příjmení /název a výši daru, číslo bankovního účtu a zprávu pro 

příjemce;  

3) posuzování, komunikace a vyhodnocování žádostí o nadační příspěvek, vč. 

evidence žadatelů; 

4) uzavírání a evidenci (archivaci) smluv o poskytnutí a přijetí nadačního 

příspěvku, vč. evidence příjemců a poskytnutých nadačních příspěvků; kontroly 

využití nadačního příspěvku, komunikace s příjemcem; 

5) zveřejnění ve výroční zprávě, na webových stránkách Správce a v prospektech 

a materiálech Správce, a to jména, příjmení /názvu a výše poskytnutého 

nadačního příspěvku, v zákonem předepsaných případech + jména, 

příjmení/názvu a výše poskytnutého nadačního příspěvku, dále fotografií, 

osudu příjemců a stručného sdělení, jak jim poskytnutý nadační příspěvek 

pomohl, v případech, kdy zveřejnění zákon nevyžaduje, ale příjemce s ním 

přesto souhlasí;  

6) daňovým účelům, statistickým účelům, pro případná soudní a správní řízení a 

řešení sporů; 

7) zasílání newsletteru Správce, v případě souhlasu se zasíláním. 

 

Způsob zpracovávání a možnost zpřístupnění osobních údajů: 

Zpracování osobních údajů podle této informace provádí Správce (který má postavení 

správce osobních údajů ve smyslu Zákona a platné právní úpravy).  

 

Zpracování osobních údajů není prováděno automatizovaně prostřednictvím 

prostředků výpočetní techniky, ale manuálně v elektronické podobě nebo v listinné 

podobě. Ke zpracování dochází prostřednictvím jednotlivých pověřených pracovníků 

Správce, popř. prostřednictvím externích spolupracovníků, dodavatelů, konzultantů či 

jiných poskytovatelů služeb, které Správce není schopen zajistit ve vlastní režii. 

Všechny tyto osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, jsou 

proškoleni a dále jsou povinni dodržovat technická opatření sloužící k maximálnímu 

zabezpečení Vašich osobních údajů. 

 

V rámci zpracování osobních údajů podle této informace byla Správcem přijata 

opatření k zajištění ochrany Vašich osobních údajů, zejména aby nemohlo dojít k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, 
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zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému 

zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, a to i po ukončení zpracování 

osobních údajů.  

 

Zpracovávané osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze oprávněným osobám, 

oprávněným státním orgánům a institucím či jiným subjektům, budou-li pro to 

splněny podmínky uvedené v Zákoně a v příslušných právních předpisech. Pokud by 

Správce měl v úmyslu sdílet Vaše osobní údaje s dalšímu (výše neuvedenými 

subjekty), je povinen si vyžádat Váš předchozí souhlas.   

 

Doba zpracování osobních údajů: 

Zpracování osobních údajů podle této informace bude probíhat po dobu smluvního 

vztahu mezi Správcem a dárcem/žadatelem/příjemcem nadačního příspěvku, 

popřípadě po jeho skončení, pokud tak stanoví Zákon a platné právní předpisy 

(zejména za účelem archivnictví a ochrany Správce, splnění jeho zákonných 

povinností), popř. po dobu platnosti Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

 

Práva spojená se zpracováním osobních údajů: 

Dle Zákona máte právo, pokud zjistíte nebo se budete domnívat, že Správce provádí 

zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního 

života nebo v rozporu se Zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem 

na účel jejich zpracování, (i) požádat Správce o vysvětlení, (ii) požadovat, aby Správce 

odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním 

nebo likvidací osobních údajů). Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, musí 

Správce neprodleně odstranit závadný stav. 

 

Požádáte-li v rámci svého práva na přístup k osobním údajům o informaci o 

zpracování svých osobních údajů, je Správce, povinen tuto informaci bez zbytečného 

odkladu předat s tím, že má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou 

úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Správce je povinen 

bez zbytečného odkladu informovat žadatele podle věty první tohoto odstavce o 

přijatých opatřeních, blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To 

neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. 

Podrobnější informace je možné získat přímo u Správce. 
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Veškeré dotazy a připomínky v souvislosti se zpracováním osobních údajů zasílejte na: 

 

Email: info@spolecnasance.cz 

Tel: +420 605 343 125 

Adresu: Nadační fond Společná šance, Dlouhá 720, Svítkov, 530 06 Pardubice 

 

Dále máte možnost podat stížnost u dozorového orgánu - Úřadu na ochranu osobních 

údajů se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha Telefon: 234 

665 111,  https://www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz. 

 

https://www.uoou.cz/
mailto:posta@uoou.cz

