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PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

I. 

1. Správcem osobních údajů je podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) Nadační fond Pro lepší péči, IČO: 106 97 331, se sídlem 
Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u 
Městského soudu v Praze, pod sp. zn. N 1923 (dále jen „správce“). 
 

2. Osobní údaje představují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické 
osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou 
lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, 
identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků 
fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity 
této fyzické osoby. 
 

3. Zpracování znamená jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory 
osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je 
shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo 
pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné 
zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. 

 

II. 

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu poskytly samy subjekty údajů nebo osobní údaje, 
které získal v souvislosti s uzavřením smlouvy či samotným poskytováním nadačního 
příspěvku. 
 

2. Správce zpracovává identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje pro konkrétní účel a údaje 
nezbytné pro plnění smlouvy. 
 

3. Správce nepověřil žádnou další osobu správou osobních údajů. 
 

4. Zákonnými důvody zpracování osobních údajů je souhlas se zpracováním svých osobních 
údajů pro jeden či více konkrétních účelů a plnění smlouvy uzavřené mezi správcem a subjekty 
údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) GDPR. 
 

5. Účelem zpracování osobních údajů je vyplnění webového formuláře na internetových 
stránkách správce (přihlášky), jež předchází vyplnění žádosti o nadační příspěvek, příp. také 
uzavření smlouvy o poskytování nadačního příspěvku, a výkon práv a povinností vyplývajících 
ze smluvního vztahu mezi správcem a subjekty údajů. 
 

III. 

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících 
z výše uvedeného účelu zpracování a ze smluvního vztahu mezi ním a subjekty údajů a k 
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uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, nejdéle však po dobu 10 let od zániku závazku. 
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 
 

IV. 

1. V souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů má subjekt údajů následující práva, která 
tímto bere na vědomí: 
 
(a) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
(b) právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 

GDPR, 
(c) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, 
(d) právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, 
(e) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, 
(f) právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email 

správce, a 
(g) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese www.uoou.cz.  
 

2. Veškerá výše uvedená práva lze uplatnit přímo u správce, a to buď doporučeným dopisem 
doručeným poskytovatelem poštovních služeb na adresu sídla správce nebo elektronicky na e-
mailové adrese prolepsipeci@prolepsipeci.cz. 
 

V. 

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení 
osobních údajů. 
 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v 
listinné podobě, zejména použitím antivirového softwaru a zabezpečením hesly. 
 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 
 

VI. 

 
1. Vyplněním webového formuláře na internetových stránkách správce, subjekt údajů potvrzuje, 

že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů, že je v celém rozsahu přijímá, a uděluje 
správci souhlas s jejich zpracováním. 
 

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů 
zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň správce zašle novou verzi těchto 
podmínek na emailovou adresu, kterou mu poskytl sám správce údajů. 
 

3. Tyto podmínky ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 1.4.2021 

 


