
ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

INFORMACE PRO DÁRCE, PŘÍJEMCE NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ A NÁVŠTĚVNÍKY WEBU 

ÚVODNÍ INFORMACE 

Vážení přátelé, 

tyto zásady mají za cíl Vás informovat, jakým způsobem Nadační fond Algo, IČO 242 91 862, se sídlem 

Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8, sp. zn. N 900 vedená u Městského soudu v Praze (dále 

jen „Nadační fond“) shromažďuje, zpracovává, používá a předává Vaše osobní údaje (společně dále 

„zpracování osobních údajů“). 

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité osoby, kterou lze na základě této informace, 

případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.  

Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které Nadační fond v rámci každodenní činnosti zpracovává, 

jsou identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, datum narození), adresní údaje (adresa trvalého či 

přechodného bydliště) a kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa a tel. spojení) našich dárců a 

příjemců nadačních příspěvků (fyzických osob), příp. zástupců, zaměstnanců, spolupracovníků nebo 

členů statutárních orgánů našich partnerů (právnických osob). 

V případě Vaší návštěvy webových stránek zpracovává Nadační fond osobní údaje, jako jsou IP adresa 

nebo cookies a dále Váš e-mail, pokud se přihlásíte k odběru novinek na webových stránkách 

Nadačního fondu. 
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Kdo je správcem Vašich osobních údajů? 

Správcem údajů je Nadační fond Algo, IČO 242 91 862, se sídlem Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 

00 Praha 8, sp. zn. N 900 vedená u Městského soudu v Praze. 

Nadační fond určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se Vaše osobní údaje budou zpracovávat. 

Kontaktní údaje Nadačního fondu naleznete v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže. 

Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem Nadační fond zpracovává? 

V níže uvedené tabulce je uvedeno, jaké osobní údaje, z jakého důvodu a za jakým účelem Nadační 

fond zpracovává. 
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a) Dárci

Osobní údaje 

(Kategorie a příklady) 
Účel zpracování Právní základ zpracování 

Základní identifikační a 

kontaktní údaje: 

• jméno a příjmení,

• rodné číslo (pouze u

fyzických osob, nikoli u

kontaktních osob

právnických osob),

• IČO a DIČ,

• e-mail, telefonní číslo,

• adresa trvalého či 

přechodného bydliště.

• Sjednání a plnění příslušné

smlouvy a související

komunikace.

• Propagace nadačního fondu

na webových stránkách a

sociálních sítích.

• Uzavření a plnění 

smlouvy,

• oprávněný zájem 

Nadačního fondu na 

zajištění komunikace. 

• Plnění zákonných 

povinností Nadačního 

fondu a vystavování 

potvrzení dárcům.

• Souhlas se zpracováním

osobních údajů za 

účelem propagace 

nadačního fondu 

Informace o předmětu daru: 

• typ a výše příspěvku,

• výše daru do sbírky,

• místo poskytnutí věcného

příspěvku,

• Sjednání a plnění příslušné

smlouvy a související

komunikace.

• Propagace nadačního fondu

na webových stránkách a

sociálních sítích.

• Uzavření a plnění 

smlouvy.

• Plnění zákonných 

povinností Nadačního 

fondu a vystavování 

potvrzení dárcům.

• Souhlas se zpracováním

osobních údajů za 

účelem propagace 

nadačního fondu 

Platební údaje: 

• číslo bankovního účtu a

kód banky.

• Sjednání a plnění příslušné

smlouvy.

• Uzavření a plnění 

smlouvy.

b) Příjemci nadačních příspěvků

Osobní údaje 

(Kategorie a příklady) 
Účel zpracování Právní základ zpracování 

Základní identifikační a 

kontaktní údaje: 

• jméno a příjmení,

• rodné číslo,

• e-mail, telefonní číslo,

• adresa trvalého či 

přechodného bydliště.

• Vyhodnocení žádosti o 

poskytnutí příspěvku

• Sjednání a plnění příslušné

smlouvy a související

komunikace.

• Uzavření a plnění 

smlouvy,

• oprávněný zájem 

Nadačního fondu na 

zajištění komunikace. 

Informace o předmětu

plnění: 

• typ a výše příspěvku,

• místo poskytnutí věcného

příspěvku,

• místo zaslání sbírkového

předmětu.

• Vyhodnocení žádosti o 

poskytnutí příspěvku

• Sjednání a plnění příslušné

smlouvy a související

komunikace.

• Uzavření a plnění 

smlouvy.

Platební údaje: 

• číslo bankovního účtu a

kód banky.

• Sjednání a plnění příslušné

smlouvy.

• Uzavření a plnění 

smlouvy.



Záznamy komunikace: 

• Písemná, e-mailová,

telefonická komunikace. 

• Sjednání a plnění příslušné

smlouvy a související

komunikace.

• Uzavření a plnění 

smlouvy,

• oprávněný zájem 

Nadačního fondu na 

zajištění komunikace. 

Informace o osobním,

rodinném a zdravotním

stavu: 

• popis osobní a rodinné

situace;

• zdravotní stav příslušné

osoby.

• Posouzení a vyhodnocení

žádosti o nadační příspěvek.

• Oprávněný zájem 

Nadačního fondu na 

řádném vyhodnocování 

žádostí 

• Souhlas příslušné osoby

(citlivé osobní údaje).

Fotografie, popis životní 

situace a obecná zdravotní 

diagnóza 

• Propagace nadačního fondu

na webových stránkách a

sociálních sítích.

• Souhlas s pořízením a

šířením obrazových či

zvukových záznamů a se

zpracováním osobních 

údajů za účelem 

propagace nadačního 

fondu  

c) Návštěvníci webových stránek

Osobní údaje 

(Kategorie a příklady) 
Účel zpracování Právní základ zpracování 

Údaje o návštěvách webových 

stránek: 

• IP adresy nebo cookies.

• Evidence návštěv, analýza

chování návštěv webu,

vylepšení webových

stránek, evidence pro

statistické a analytické

účely.

Více informací o cookies 

naleznete v kapitole „Co 

jsou to cookies“ níže. 

• Oprávněný zájem

Nadačního fondu ohledně

informací o návštěvě

webových stránek, na

správě a vylepšování

webových stránek,

• souhlas se zpracováním

cookies udělený na

webových stránkách.

Údaje pro obchodní a 

marketingové účely: 

• e-mail.

• Propagace a podpora 

Nadačního fondu,

• zasílání informací o nových

událostech nebo akcích

Nadačního fondu či

marketingových sdělení.

• Souhlas se zasílám

obchodních sdělení a

zpracováním pro

marketingové účely.

Z jakých zdrojů získává Nadační fond Vaše osobní údaje? 

Nadační fond získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od Vás, příp. z veřejně 

dostupných zdrojů (např. OR nebo ARES) nebo od návštěv na webových stránkách www.algonadace.cz. 

Sdílí Nadační fond Vaše osobní údaje s dalšími osobami? 

a) Externí poskytovatelé služeb

Nadační fond využívá externí poskytovatele služeb, kteří zajišťují zejména marketing a propagaci, IT, 

právní a daňové poradenství, webhosting a podobné IT služby. Pro účely plnění jejich povinností jim 

musí být Nadačním fondem předány a/nebo pro nás zpracovávají určité osobní údaje. 
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Poskytovatelé služeb jsou Nadačním fondem prověřeni a poskytují dostatečné záruky s ohledem na 

důvěrnost a ochranu Vašich osobních údajů. Se všemi těmito poskytovateli Nadační fond uzavírá 

písemné smlouvy o zpracování osobních údajů, v nichž se poskytovatelé zavazují k ochraně osobních 

údajů a dodržování standardů Nadačního fondu pro zabezpečení osobních údajů. 

b) Sdělování osobních údajů třetím osobám

Nadační fond je povinen za určitých okolností sdílet Vaše osobní údaje se třetími osobami mimo výše 

uvedených poskytovatelů služeb nebo společností ze skupiny Algotech, a to v souladu s právními 

předpisy o ochraně osobních údajů.  

Mezi takovéto třetí osoby patří zejména: 

• správní a obdobné orgány (finanční úřady, celní úřady),

• finanční instituce (banky, pojišťovny),

• policie, státní zastupitelství,

• externí poradci.

Předává Nadační fond osobní údaje do zemí mimo EHP? 

Nadační fond nepředává Vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor. 

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené? 

Nadační fond za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti Vašich osobních údajů využívá 

moderní IT bezpečnostní systémy. Nadační fond udržuje vhodná bezpečnostní technická a organizační 

opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či 

poškození osobních údajů.  

Přístup k Vašim osobním údajům je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své 

pracovní povinnosti, a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.  

Jak dlouho bude Nadační fond Vaše osobní údaje uchovávat? 

Nadační fond uchovává Vaše osobní údaje pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým 

byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů Nadační fondu nebo po dobu, po kterou byl 

udělen souhlas ke zpracování. 

Pokud Vaše osobní údaje Nadační fond zpracovává na základě Vašeho souhlasu, bude tak činit po 

dobu do rozhodnutí o Vaší žádosti o nadační příspěvek a po následující 3 roky nebo do doby jeho 

odvolání. 

Pokud Vaše osobní údaje Nadační fond zpracovává na základě Vašeho souhlasu s marketingovými 

aktivitami Nadačního fondu, bude tak činit po dobu 10 let od udělení souhlasu nebo do jeho odvolání. 

Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů? 

Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které Vám přiznávají právní 

předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

(GDPR):  

• právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak jsou používány Vaše

osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;

• právo kdykoliv bezplatně odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to

poštou, e-mailem nebo i osobně na naší adrese uvedené níže;

• právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich

zpracováním ze strany Nadačního fondu, příp. zpracovatelů;

• právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
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• právo na vymazání osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro další

zpracování; (ii) byl odvolán souhlas k jejich zpracování; (iii) bylo subjektem údajů oprávněně

namítáno jejich zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány

podle právních předpisů;

• právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud (i) subjekt údajů napadnul správnost

osobních údajů po dobu, dokud Nadační fond neověří jejich správnost; (ii) zpracování je

protizákonné; (iii) je Nadační fond už nepotřebuje, ale osobní údaje potřebuje subjekt údajů

pro účely uplatnění svých právních nároků nebo (iv) subjekt údajů namítá proti jejich

zpracování po dobu, dokud Nadační fond neověří, zda oprávněné zájmy Nadačního fondu

převažují nad zájmy subjektu údajů;

• právo podat námitky proti zpracovávání osobních údajů v případě, že jsou zpracovávány

pro účely oprávněných zájmů Nadačního fondu. V případě vznesení Vaší námitky proti

dalšímu zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje pro tyto účely

dále zpracovávány;

• právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému správci při splnění zákonných podmínek;

• právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170

00 Praha 7, www.uoou.cz, pokud se domníváte, že Nadační fond porušuje povinnosti

vyplývající z právních předpisů na ochranu osobních údajů.

Na Vaše žádosti o výkon práv budeme reagovat v zákonné lhůtě, a to obvykle nejpozději do 1 měsíce 

od obdržení žádosti. Pokud by naše odpověď vyžadovala ve výjimečných případech delší dobu, budeme 

Vás o tom informovat.  

Podrobnější informace k jednotlivým právům naleznete v Příloze č. 1. 

Pokud máte jakékoli dotazy nebo žádosti týkající se Vašich práv, kontaktujte nás prostřednictvím 

kontaktních údajů uvedených v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže. 

Co jsou to cookies a jak je využíváme? 

Cookies 

Zásady použití cookies
• Při návštěvě a používání webových stránek společnosti Algotech („Webové stránky“) se ve vašem 

zařízení aktivují cookies nebo jiné technologie, jako jsou pixely (dále společně „cookies“). Cookies jsou 
obsahově malé soubory, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o 
počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na Webové stránky, a pomáhají nám tak 
poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

• Používání cookies nám umožní nabídnout Vám takový obsah a služby, které nejlépe odpovídají Vašim 
potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě Webových stránek a 
díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.

Jaké cookies používáme?
Společnost Algotech, a.s. IČO24775487, se sídlem Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00, Praha 8, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16709 (dále jen "my" nebo 
"Společnost") používá na Webových stránkách nutné, preferenční, statistické a marketingové cookies.

• Nutné cookies
Jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek, abychom Vám mohli zobrazit Webové stránky a 
zaručit Vám stabilitu a bezpečnost jejich užívání.

• Preferenční cookies
 Preferenční cookies umožňují Webovým stránkám zapamatovat si Vaše preference (například preferovaný 
jazyk nebo region, kde se nachází) a rozpoznat, že se na naše Webové stránky vracíte, čímž nám umožňují 
zajistit Vám jejich pohodlnější užívání.

http://www.uoou.cz/
http://www.algonadace.cz/
http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html
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• Statistické cookies
 Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet 
návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým 
Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies 
neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu.
Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané 
statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových 
stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.

• Marketingové cookies
Používají se ke sledování preferencí uživatele Webových stránek za účelem cílení reklamy, tj. zobrazení 
marketingových a reklamních sdělení (i na stránkách třetích stran) v souladu s těmito preferencemi.

Marketingové soubory cookies využívají nástrojů externích společností. Tyto marketingové cookies budou 
použity pouze na základě Vašeho souhlasu.

Na našich Webových stránkách využíváme následující marketingové nástroje:

• Reklamní funkce Google Analytics nad rámec základních analytických funkcí (bližší informace ZDE);
• Doplňkové služby Hotjar, které v rámci optimalizace Webových stránek můžou zpracovávat informace o 

uživateli (bližší informace ZDE);
• Adform –nástroj, který používá soubory cookie k zobrazování reklam relevantních pro uživatele, ke 

zlepšování přehledů výkonu kampaní nebo k zabránění tomu, aby uživatel viděl stejnou reklamu vícekrát 
(bližší informace ZDE);

• Marketingové služby společnosti Facebook, které umožňují zobrazení reklamy uživatelům Webových 
stránek při návštěvě sociální sítě Facebook nebo jiných webů, které také používají tyto nástroje (bližší 
informace ZDE);

• Leady – nástroj společnosti Imper CZ, s.r.o. na identifikaci právnických osob, návštěvníků Webových 
stránek, kteří mohou mít zájem o naše služby (bližší informace ZDE);

• Marketingové nástroje společnosti Seznam.cz, a.s., které umožňují realizovat reklamu zobrazovanou ve 
vyhledávačích a v obsahové a partnerské síti Seznam.cz. (bližší informace ZDE).

Jak můžete nastavit cookies?
Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen 
některých (v závislosti na typu prohlížeče). Pokud nám ale nepovolíte použití základních (funkčních) cookies, 
některé funkce Webových stránek nemusí fungovat tak, jak by měly.

Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu 
příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích 
najdete na následujících odkazech:       

• Chrome
• Firefox
• Opera
• Microsoft Edge

Propojení na sociální sítě

Tlačítka sociálních sítí jsou na našich Webových stránkách umístěna, zejména pro možnost interakce se 
sociálními sítěmi, abychom Webové stránky učinili zajímavější pro Vás jako uživatele. Spojení s příslušnou 
sociální sítí nastane, pouze pokud aktivně kliknete na příslušné tlačítko. V tomto případě Váš webový prohlížeč 
zahájí připojení k serverům příslušné sociální sítě.

http://www.algonadace.cz/
http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
https://www.hotjar.com/privacy/
https://site.adform.com/privacy-center/overview/
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://imper.cz/gdpr/
https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky-pro-inzerenty/#zpracovani-osobnich-udaju
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies-dat-stranek?redirectslug=vymazani-cookies&redirectlocale=cs
https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/
https://docs.microsoft.com/cs-cz/mem/configmgr/compliance/deploy-use/browser-profiles
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Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do Vašeho webového prohlížeče 

(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout). 

Nastavení (odstranění) cookies 

Cookies jsou ve většině prohlížečů ve výchozím nastavení povoleny. Pokud nechce uživatel cookies 

používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí provést potřebná 

nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Více informací o tom, jak zapnout a vypnout soubory 

cookies a jak je odstranit, najdete v nápovědě ve Vašem prohlížeči. 

Nastavení zákazu použití cookies může znamenat omezení nebo nedostupnost některých funkcionalit 

webových stránek. 

Dotazy a kontakty  

Pokud budete chtít využít jakékoliv své právo v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů nebo 

máte jiný dotaz či stížnost ohledně jejich zpracování, kontaktujte nás, prosím, poštou, telefonicky nebo 

e-mailem na níže uvedených kontaktech.

Nadační fond Algo 

sídlo: Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8 

e-mail:  info@algonadace.cz  tel.: +420 225 006 555 

Změny těchto zásad 

Je možné, že se tyto zásady Nadační fond rozhodne změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění zásad 

budete mít vždy k dispozici na webových stránkách Nadačního fondu v sekci „O nás“ – „Zásady 

zpracování osobních údajů.“ 

Webové stránky www.algonadace.cz využívají soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, 

které se ukládají ve Vašem počítači, tabletu nebo smartphonu. Některé z těchto souborů jsou nezbytné 

pro optimální fungování webových stránek, jiné nám pomáhají webové stránky analyzovat nebo nám 

umožňují zajistit lepší uživatelský zážitek (zapamatovat si uživatele a uspořádat obsah stránek dle jeho 

preferovaných zájmů, což vede k ulehčení prohlížení stránek uživatelem). 

Tyto stránky používají jak dočasné soubory cookies, které jsou uloženy v zařízení uživatele jen po dobu 

trvání relace, tak trvalé soubory cookies, které zůstávají uloženy v zařízení uživatele v závislosti na 

nastavené době existence konkrétního souboru cookie. 

Cookies použité na webových stránkách 

Google Analytics – analytické účely 

Google Analytics je analytický nástroj společnosti Google, který pomáhá majitelům webových stránek a 

aplikací porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky a aplikace využívají. Může používat sadu 

souborů cookies ke shromažďování informací a vytváření přehledů o používání webových stránek bez 

toho, aby se společnost Google dozvěděla jakékoli osobní identifikační údaje jednotlivých návštěvníků. 

Kromě vytváření přehledů o statistice využití webových stránek lze Universal Analytics společně s 

některým ze souborů cookie použít k zobrazení relevantnějších reklam ve službách Google (např. 

Vyhledávání Google) a na webu. 

ochraně osobních údajů naleznete na Detailní informace o Google Analytics a 

http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html. 
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Příloha č. 1: Informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

Právo Co to znamená? Jak toto právo 

uplatníte? 

Jaké jsou podmínky pro 

jeho uplatnění? 

Právo na přístup Máte právo na přístup k 

Vašim osobním údajům 

(vč. informací o jejich 

zpracování), které má 

Nadační fond 

k dispozici.  

Žádost o poskytnutí 

takových údajů je nutné 

učinit osobně nebo 

písemně a zaslat ji na 

adresu Nadačního 

fondu nebo e-mailem. 

Pokud je to možné, 

specifikujte typ údajů, o 

které máte zájem, aby 

naše odpověď splnila 

Vaše očekávání.  

Musíme mít možnost 

ověřit Vaši totožnost. 

Vaše žádost nesmí 

porušovat práva a 

svobody druhých. 

Právo na opravu 

nesprávných 

nebo neúplných 

osobních údajů 

Máte právo namítat 

nepřesnost či neúplnost 

Vašich osobních údajů, 

které zpracováváme. 

Vyjde-li najevo, že jsou 

Vaše osobní údaje 

nesprávné, máte právo, 

aby tyto nesprávné 

údaje byly příslušným 

způsobem odstraněny, 

opraveny nebo 

doplněny. 

Doporučujeme vám 

oznámit nám 

neprodleně veškeré 

změny týkající se 

Vašich osobních údajů, 

zejména změny Vašeho 

jména, nebo čísla 

bankovního účtu.  

Oznámení zašlete 

písemně nebo e-

mailem. 

Toto právo se vztahuje 

pouze na Vaše vlastní 

osobní údaje.  

Při uplatňování tohoto 

práva buďte co možná 

nejkonkrétnější. 

Právo na 

přenositelnost 

údajů  

Za určitých podmínek 

máte právo obdržet 

údaje, které jste nám 

poskytli a které 

automatizovaně 

zpracováváme, a to v 

běžném strojově 

čitelném formátu.  

Žádost o poskytnutí 

takových údajů je nutné 

učinit písemně a zaslat 

ji na adresu Nadačního 

fondu nebo e-mailem. 

Pokud je to možné, 

specifikujte typ údajů, o 

které máte zájem, aby 

naše odpověď splnila 

Vaše očekávání. 

Toto právo se vztahuje na 

případy, kdy ke 

zpracování údajů dochází 

na základě Vašeho 

souhlasu nebo na základě 

s Vámi podepsané 

smlouvy a kdy jsou údaje 

zpracovány 

automatizovaně (např. se 

nejedná o záznamy 

v tištěné podobě).  

Týká se pouze osobních 

údajů, které jste nám 

poskytl/a. Zpravidla se 

tudíž nevztahuje na 

osobní údaje, které 

vytvořil Nadační fond. 

Právo vznést 

námitku proti 

zpracovávání 

Za určitých okolností 

máte právo vznést 

námitku proti dalšímu 

zpracovávání Vašich 

osobních údajů.  

Žádost zašlete písemně 

na adresu Nadačního 

fondu nebo e-mailem. 

Toto právo máte pouze v 

případě, že Vaše osobní 

údaje zpracováváme 

z titulu našich 

oprávněných zájmů. 

Námitka musí být 

založena na 

skutečnostech týkajících 

se Vaší konkrétní situace, 
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Právo Co to znamená? Jak toto právo 

uplatníte? 

Jaké jsou podmínky pro 

jeho uplatnění? 

abychom ji mohli řádně 

vyhodnotit. 

Právo na 

omezení 

zpracování 

Za určitých podmínek 

máte právo požádat, 

abychom zpracovávání 

Vašich osobních údajů 

omezili. 

Žádost zašlete písemně 

na adresu Nadačního 

fondu nebo e-mailem. 

Toto právo máte 

například, pokud (i) 

napadnete správnost 

osobních údajů po dobu, 

dokud neověříme jejich 

správnost nebo (ii) 

zpracování je 

protizákonné nebo (iii) jste 

vznesl/a námitku proti 

jejich zpracování, a to po 

dobu, dokud neověříme, 

zda naše oprávněné 

důvody převažují nad 

Vašimi zájmy. 

Právo na výmaz 

osobních údajů 

Za určitých podmínek 

máte nárok žádat 

výmaz Vašich osobních 

údajů (toto právo je také 

známé jako „právo být 

zapomenut“), a to např. 

když se domníváte, že 

zpracovávané údaje 

jsou nepřesné nebo že 

je zpracovávání 

nezákonné nebo jste 

odvolali Váš souhlas.  

Žádost zašlete písemně 

na adresu Nadačního 

fondu nebo e-mailem.   

Existuje několik 

zákonných důvodů, na 

jejichž základě se může 

stát, že nebudeme 

schopni Vaší žádosti o 

výmaz osobních údajů 

vyhovět. Může se jednat 

např. o situace, kdy (i) 

musíme vyhovět svým 

zákonným povinnostem či 

(ii) vykonáváme či hájíme

své oprávněné zájmy,

nebo (iii) je to nutné pro

plnění uzavřené smlouvy.

Právo odvolat 

poskytnutý 

souhlas 

Máte právo odvolat 

poskytnutý souhlas s 

jakýmkoli 

zpracováváním 

osobních údajů. 

Žádost zašlete písemně 

na adresu Nadačního 

fondu nebo e-mailem.  

Pokud svůj souhlas 

odvoláte, bude mít jeho 

odvolání účinky pouze do 

budoucna. 

Právo podat 

stížnost 

k dozorovému 

úřadu 

Máte právo podat 

stížnost k Úřadu pro 

ochranu osobních údajů 

(ÚOOÚ), pokud se 

domníváte, že Nadační 

fond porušuje své 

zákonné povinnosti při 

zpracování osobních 

údajů.  

Kontaktní údaje ÚOOÚ: 

Úřad pro ochranu osobních údajů,  

Pplk. Sochora 27,  

170 00 Praha 7  

www: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz 

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



