Zásady ochrany osobních údajů Nadace O2
Nadace O2, IČO 26700000, se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022
(dále jen „Nadace O2“) si klade za cíl chránit Vaše soukromí. Chceme, abyste si mohli být
naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s našimi
povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se ochrany soukromí a
chráníme je v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.
Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady") popisují, jak získáváme a
zpracováváme Vaše osobní údaje, když se účastníte našich aktivit nebo od nás získáváte
podporu. Tyto Zásady jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem
zajištění informační povinnosti Nadace O2 jako správce dle čl. 13 GDPR.
I.

Jaké osobní údaje zpracováváme?
Vzhledem k povaze činnosti Nadace O2 spočívající v podpoře projektů, které přispívají ke
zlepšování duševního i tělesného rozvoje, můžeme shromažďovat následující osobní údaje:
1. Základní osobní a identifikační údaje
Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:






jméno a příjmení
adresa trvalého pobytu, příp. kontaktní adresa
rodné číslo; v případě, že z jakýchkoli důvodů nebylo rodné číslo přiděleno, pak datum
narození
telefonní čísla a kontaktní e-mail
bankovní spojení

2. Ostatní osobní údaje
Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností
či k ochraně oprávněných zájmů Nadace O2 ani k plnění smlouvy, ale jejich zpracování
Nadaci O2 umožní zlepšovat činnost Nadace O2 a získat pro Nadaci O2 další
podporovatele jejích aktivit:


fotografie a videozáznamy z akcí pořádaných Nadací O2.
Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné
zpracovávat údaje přímo na základě zákona (bez Vašeho souhlasu), pro jiné pouze na
základě souhlasu.

II.

Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů
Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné
zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu Nadace O2 nebo na
základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.
1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu
oprávněných zájmů Nadace O2
Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností
Nadace O2 a pro ochranu oprávněných zájmů Nadace O2 je povinné. Bez poskytnutí
osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné, aby Nadace O2 realizovala svou činnost.
Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas, nicméně proti
zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů Nadace O2 je možné podat
námitku. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze
odmítnout.
Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:





udělení podpory, daru, nadačního příspěvku,
organizace vzdělávacích kurzů, sportovních a jiných akcí na podporu vzdělání, sociální
integrace, sportovních aktivit,
účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti
součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány
ochrana oprávněných zájmů Nadace O2.
Do této kategorie spadá i nutná výměna údajů mezi poskytovateli platebních služeb, a to v
rozsahu nezbytném pro provedení platební transakce a k zabránění zneužívání finanční
podpory.
Osobní údaje pro tyto dílčí účely jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto
účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními
předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro
zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.

2. Zpracovávání se souhlasem
Vaše osobní údaje zpracováváme i pro následující účely, pro které je nezbytný Váš souhlas,
a to po dobu a způsobem, jak je uvedeno v konkrétním souhlasu. Jedná se o tyto účely:


propagace Nadace O2 a její činnosti.
Poskytnutí souhlasu k těmto účelům je dobrovolné a účastník jej může kdykoli odvolat.
Souhlas je účinný po dobu účasti účastníka v jakémkoli projektu Nadace O2 a následující
1 rok poté, avšak nejméně 1 rok od udělení, nebo do doby, dokud jej účastník neodvolá.

III.

Sdílení osobních údajů s jinými správci
Pokud zákon nestanoví jinak, může poskytovatel předávat Vaše osobní údaje jiným správcům
údajů jen v případě, že jste s takovým předáním vyslovil souhlas. Udělení tohoto souhlasu je
dobrovolné.

IV.

Zpracovatelé
Nadace O2 při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované
služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané Nadací O2,
mají postavení zpracovatelů osobních údajů. Jde zejména o činnost znalců, advokátů, auditorů,
správu IT systémů nebo obchodní zastoupení. Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s
každým z nich uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů. Zpracovateli jsou společnosti
se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv.
státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské
unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou.

V.

Způsob zpracování
Nadace O2 zpracovává osobní údaje ručně. Nadace O2 vede evidenci veškerých činností, při
kterých dochází ke zpracování osobních údajů.
1. Právo na přístup k osobním údajům
Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje
následující práva:
získat potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, získat informace o účelech zpracování,
kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou
zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu
nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování
nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o
veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od
subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně
profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, získat kopii osobních údajů
v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
V případě opakované žádosti bude společnost Nadace O2 oprávněna za kopii osobních
údajů účtovat přiměřený poplatek.
V případě, že by výkonem práva na kopii osobních údajů mohlo ve vztahu k určitým
kategoriím osobních údajů dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze
žádosti v rozsahu těchto kategorií údajů v souladu se stanoviskem Úřadu pro ochranu
osobních údajů č. 6/2013 vyhovět. Nadace O2 rovněž v rámci žádostí o kopii údajů
neposkytuje dokumenty jako např. smlouvy, které již účastník od Nadace O2 prokazatelně
obdržel.
2. Právo na opravu nepřesných údajů
Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o
něm bude Nadace O2 zpracovávat. Účastník, má rovněž povinnost oznamovat Nadaci O2

změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Účastník je zároveň
povinen Nadaci O2 poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm
Nadace O2 zpracovává, nejsou přesné. Nadace O2 provede opravu bez zbytečného
odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů
je možné uplatnit v sídle Nadace O2 za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.
3. Právo na výmaz
Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají,
pokud Nadace O2 neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.
Nadace O2 má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu
osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro který byly zpracovávány.
Pokud se subjekt údajů přesto domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může
uplatnit žádost o výmaz v sídle Nadace O2 za podmínky doložení oprávněnosti uvedené
žádosti.
4. Právo na omezení zpracování
Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování,
pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá
námitku proti jejich zpracování, a to zasláním písemné žádosti na adresu sídla Nadace O2.
5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování
Dle čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení ze strany Nadace O2 v případě
opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu
osobních údajů, bude Nadace O2 informovat jednotlivé příjemce s výjimkou případů, kdy
se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjektu
údajů může Nadace O2 poskytnout informaci o těchto příjemcích.
6. Právo na přenositelnost osobních údajů
Dle čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo vyžádat si od Nadace O2 osobní údaje, které se
ho týkají a které poskytl Nadaci O2 v souvislosti se smlouvou nebo na základě souhlasu a
které se zpracovávají automatizovaně, a to ve strukturovaném, běžně používaném a
strojově čitelném formátu, a dále právo žádat o předání těchto údajů jinému správci, budeli řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.
V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod
třetích osob, nelze žádosti vyhovět. Žádost je možné uplatnit v sídle Nadace O2 za
podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.
7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních
údajů z důvodu oprávněného zájmu Nadace O2.
V případě, že Nadace O2 neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování,
který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, Nadace O2 zpracování
na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na
adresu sídla Nadace O2.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv po jeho účinnosti odvolat.
Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to
písemně v sídle Nadace O2 s uvedením účelu, v souvislosti s nímž má být zpracování
zamezeno.
Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.
9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování
Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na
automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo
se jej obdobným způsobem významně dotklo. Nadace O2 uvádí, že neprovádí
automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty
údajů.
10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

