Informace o zpracování osobních údajů
Správce:
Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny
IČ: 02503786
Podolské nábřeží 157/4
147 00 Praha 4 – Podolí
Kontaktní údaje:
Petra Strnadová
petra@predcasnenarozenedeti.cz
tel: 774 56 12 07

1. Informace pro žadatele o podporu a pro příjemce podpory
Pokud jste žadatelé o nadační příspěvek nebo příjemce nadačního příspěvku, zpracováváme
osobní údaje, které jste nám poskytli v žádosti o příspěvek a údaje, které jste nám poskytli
v souvislosti s čerpáním nadačního příspěvku. Dále zpracováváme osobní údaje, které jsou
součástí lékařské zprávy, která je přílohou žádosti.
Osobní údaje jsou informacemi o Vás a o dítěti, vůči kterému vykonáváte rodičovskou
odpovědnost (rodiče, nebo jiní zákonní zástupci).
Poskytnutí osobních údajů, které potřebujeme pro posouzení Vaší žádosti a uzavření
smlouvy, je smluvním požadavkem. Bez poskytnutí těchto údajů by nebylo možné Vám
nadační příspěvek poskytnout.
Vaše osobní údaje zpracováváme k těmto účelům:
 k posouzení a vyhodnocení žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku včetně
komunikace s Vámi,
 k uzavření a k plnění smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku,
 ke kontrole využití nadačního příspěvku (toto oprávnění máme podle občanského
zákoníku, abychom věděli, jestli nadační příspěvek využíváte podle pravidel),
 k informování o naší činnosti (je v našem zájmu, abyste věděli, jaké jsou naše
aktivity),
 k evidenci poskytnutých nadačních příspěvků podle pravidel řádného hospodaření a
vedení účetnictví a kontroly využití prostředků veřejné sbírky (toto je naše povinnost
podle občanského zákoníku, zákona o účetnictví a zákona o veřejných sbírkách),
 k evidenci poskytnutých nadačních příspěvků a zamítnutých žádostí (evidenci
využíváme k tomu, abychom věděli, zda jsme Vám příspěvek již poskytli, nebo



abychom věděli, zda Vám byla v minulosti žádost o poskytnutí nadačního příspěvku
zamítnuta),
ke zveřejnění fotografií a příspěvků na našich webových stránkách, na sociálních
sítích, ve výročních zprávách, v grantových žádostech apod. za účelem informování o
činnosti našeho nadačního fondu, pokud nám dáte svůj souhlas.

Vaše osobní údaje zpracováváme:
 z důvodu uzavření a plnění smlouvy
o posouzení a vyhodnocení žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku
o uzavření a plnění smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku
 z důvodu splnění naší povinnosti
o evidence poskytnutých nadačních příspěvků podle pravidel řádného
hospodaření vedení účetnictví a kontroly využití prostředků veřejné sbírky
 na základě Vašeho souhlasu
o zveřejnění Vaší fotografie a příběhu na našich webových stránkách, na
sociálních sítích, ve výročních zprávách, v grantových žádostech apod. za
účelem informování o naší činnosti
 na základě našeho oprávněného zájmu
o informování o naší činnosti
o kontrola využití nadačního příspěvku
o evidence poskytnutých nadačních příspěvků a zamítnutých žádostí
Doba uchovávání osobních údajů:
Bude-li s Vámi uzavřena smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku, tj. bude-li schválena
Vaše žádost nadační příspěvek, uchováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání smlouvy a
dále po dobu případného vypořádání právních nároků z ní vyplývajících.
Osobní údaje potřebné pro vedení účetnictví a hospodaření uchováváme po dobu podle
zákona o účetnictví.
Bude-li Vaše žádost o poskytnutí nadačního příspěvku zamítnuta, ponecháme si Vaše jméno,
příjmení, jméno a příjmení dítěte a předmět žádosti, a po dobu 1 roku od zamítnutí žádosti.
Osobní údaje, které jste nám poskytli na základě Vašeho souhlasu, uchováváme do jeho
odvolání nebo do 18 let věku dítěte. Osobní údaje uchováváme po dobu 5 let, pokud by dítě
dosáhlo věku 18 let dříve než za 5 let od poskytnutí nadačního příspěvku.
Evidenci poskytnutých nadačních příspěvků a osobní údaje potřebné k informování o naší
činnosti uchováváme po dobu 5 let od poskytnutí nadačního příspěvku.

2. Informace pro dárce:
Pokud jste dárci, zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli v souvislosti
s uzavřením darovací smlouvy.
Poskytnutí osobních údajů, které potřebujeme pro uzavření smlouvy, je smluvním
požadavkem. Bez poskytnutí těchto údajů by nebylo možné s Vámi darovací smlouvu uzavřít.
Vaše osobní údaje zpracováváme k těmto účelům:
 k uzavření darovací smlouvy a ke komunikaci s Vámi,
 k evidenci přijatých darů podle pravidel řádného hospodaření a vedení účetnictví
(toto je naše povinnost podle občanského zákoníku a zákona o účetnictví),
 k evidenci přijatých darů (evidenci využíváme k tomu, abychom věděli, zda jsme a
v jaké výši jste nám dar poskytli),
 ke zveřejnění jména a příjmení dárce a výši daru u darů v hodnotě vyšší než 10.000 Kč
ve výroční zprávě (tuto povinnost máme podle občanského zákoníku, ledaže
požádáte o zachování anonymity),
 k informování o naší činnosti (je v našem zájmu, abyste věděli, jaké jsou naše
aktivity).

Vaše osobní údaje zpracováváme:
 z důvodu uzavření a plnění smlouvy
o uzavření a plnění darovací smlouvy
 z důvodu splnění naší povinnosti
o evidence přijatých darů podle pravidel řádného hospodaření a vedení
účetnictví
o zveřejnění jména a příjmení dárce a výše daru u darů v hodnotě vyšší než
10.000 Kč ve výroční zprávě
 na základě našeho oprávněného zájmu
o informování o naší činnosti
o evidence přijatých darů
Doba uchovávání osobních údajů:
Bude-li s Vámi uzavřena darovací smlouva, uchováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání
smlouvy a dále po dobu případného vypořádání právních nároků z ní vyplývajících.
Osobní údaje potřebné pro vedení účetnictví a hospodaření uchováváme po dobu podle
zákona o účetnictví.

Evidenci přijatých darů a osobní údaje potřebné k informování o naší činnosti uchováváme
po dobu 5 let od poskytnutí daru.

3. Informace pro návštěvníky webových stránek
Během návštěvy našich webových stránek o Vás shromažďujeme a zpracováváme data, která
mohou být sama o sobě nebo ve spojení s jinými informaci osobními údaji.
S výjimkou nezbytných cookies toto zpracování provádíme pouze, pokud nám k němu udělíte
souhlas (souhlas s cookies).
Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu našeho oprávněného zájmu na fungování našich
internetových stránek a na jejich optimalizaci (nezbytné a analytické cookies).
4. Příjemci osobních údajů
Vaše osobní údaje předáváme
 orgánům veřejné správy,
 odborným poradci (účetní, auditoři nebo právníci),
 Google, LLC - poskytovatel služeb analýzy webových stránek poskytovatelé služeb
analýzy webových stránek a přehrávání videa

5. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Můžete se na nás kdykoliv obrátit s žádostí o výkon svých práv k ochraně osobních údajů.
Vaší žádosti vyhovíme, pokud nám to zákon umožní.
 Právo na přístup
Můžete se na nás kdykoliv obrátit s žádostí o informace, zda zpracováváme Vaše
osobní údaje a žádat další informace o zpracování. Můžete po nás požadovat kopii
Vašich osobních údajů.
 Právo na opravu
Pokud máme chybu ve Vašich osobních údajích, máte právo na její opravu.
 Právo na výmaz
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje již nepotřebujeme, pokud odvoláte
souhlas se zpracováním nebo vznesete námitku proti zpracování, máte právo,
bychom Vaše údaje vymazali, ledaže nám zákon umožňuje, nebo ukládá je dále
uchovávat.
 Právo na omezení zpracování
Pokud popíráte přesnost osobních údajů, domníváte se, že osobní údaje
zpracováváme protiprávně a v dalších případech, máte právo na omezení zpracování.








Právo na přenositelnost
V některých případech se na nás můžete obrátit, abychom předali Vaše osobní údaje
jinému správci.
Právo odvolat souhlas
Souhlas, který jste nám poskytli, můžete kdykoliv odvolat.
Právo vznést námitku
Pokud zpracováváme osobní údaje z důvodu našeho oprávněného zájmu, máte právo
vznést námitku proti zpracování.
Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Pokud máte za to, že s Vašimi údaji nakládáme v rozporu se zákonem, můžete
kdykoliv podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6. Cookies a další technologie
Aby naše internetové stránky v pořádku fungovaly a abychom je mohli zlepšovat, využíváme
soubory cookies. Cookies jsou soubory, které se uloží ve Vašem počítači, pokud s tím
souhlasíte, nebo pokud se jedná o nezbytné cookies.
Nezbytně nutné cookies. Jedná se o soubory cookies, které jsou nutné pro provoz našeho
webu.
Analytické soubory cookie. Umožňují nám rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a vidět,
jak se návštěvníci pohybují po našich webových stránkách. To nám pomáhá zlepšit způsob,
jakým naše webové stránky fungují, například tím, že zajistíme, aby uživatelé snadno našli to,
co hledají.
Cookies první strany jsou soubory cookies nastavené webem, který navštívíte. Kromě toho
může internetová stránka využívat externí služby, které také nastavují své vlastní soubory
cookies, tzv. cookies třetích stran.
Trvalé cookies jsou soubory cookies uložené ve Vašem počítači, které se automaticky
nevymažou při ukončení prohlížeče, na rozdíl od relačních cookies, které se vymažou po
zavření u prohlížeče.
Cookies můžete ze svého zařízení odstranit vymazáním historie prohlížení vašeho prohlížeče.
Cookies můžete zablokovat aktivací nastavení ve vašem prohlížeči, které vám umožňuje
odmítnout nastavení všech nebo některých cookies.
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Podmínky ochrany osobních údajů společnosti Google

