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Zásady zpracování osobních údajů Nadací České spořitelny 

Na základě textu ust. 60 a násl. Preambule a dále oddílu 2. čllánků 12,13 a 14  nařízení Evropského parlamentu a 
Rady  č.  2016/  679  o  ochraně  osobních  údajů,  dále  jen  „GDPR“,  Vám  tímto  Nadace  České  spořitelny  (dále  jen 
„nadace“) poskytuje tuto informaci o zpracování osobních údajů. Tyto zásady blíže upravují zpracování osobních 
údajů: 

• zaměstnanců nadace 

• statutárních zástupců nadace 

• uživatelů emailových adres, kteří mají zájem o informace distribuované nadací 

• návštěvníků webových stránek a účastníků hlasování a anket zpracovávaných přes webové stránky 

• osob (FOP) a osob jednajících za všechny dodavatele nadace 

• osob (FOO, FOP) a osob jednajících za subjekty, kteří žádají nebo s nadací uzavírají darovací smlouvu. 

Se souhlasem subjektu údajů jsou zpracovávány i fotografie z různých událostí/ akcí organizovaných nadací. Ne 
vždy je možno na události/ akci získat souhlas všech subjektů na fotografii zachycených. Pokud byste na fotografii 
nechtěli být prosíme, abyste buď dříve vyslovený souhlas odvolali  nebo to řekli fotografovi dopředu. Vždy je Vám 
umožněno účastnit se události/ akce i bez fotografování. 

 

Základní pojmy dle GDPR 

Osobním údajem se taková informace, na základě které lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat, a to jak 
použitím  jedné  informace,  tak  i  jejich  kombinací.  V  praxi  se  typicky  jedná  například  o  jméno  a  příjmení,  datum 
narození, adresu bydliště fyzické osoby, její telefonní číslo nebo emailovou adresu. 

Za subjekt osobních údajů je považován ten, o jehož osobní údaje se jedná. 

Správce osobních údajů je ten, kdo provádí zpracování osobních údajů a také za toto zpracování odpovídá. 
Správce  může  zpracovávat  osobní  údaje  sám  nebo  pověřit  jinou  osobu.  Takto  pověřenou  osobu  pak  GDPR 
označuje za zpracovatele osobních údajů. 

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakékoli nakládání s osobními údaji, zejména jejich shromažďování, 
ukládání na nosiče informací, úprava či pozměňování, vyhledávání v nich či jejich likvidace.



 

 

    Správce osobních údajů 

Správce osobních údajů je ten, kdo provádí zpracování osobních údajů a také za toto zpracování odpovídá. 

Správcem Vašich osobních údajů je Nadace České spořitelny, IČO: 26506980, Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 62 
čp. 1929, Praha, PSČ 14000 

Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje 

Každé zpracování Vašich osobních údajů má svůj účel a sleduje legální anebo legitimní účel: 

• zaměstnanců nadace (jméno, příjmení, rodné číslo a datum narození, adresa bydliště, telefon a emailová 
adresa, fotografie, informace a údaje, které jsou nezbytné pro navázání a existenci pracovně právního 
vztahu) 

• statutárních zástupců nadace (jméno, příjmení, rodné číslo a datum narození, adresa bydliště, telefon a 
emailová adresa, informace a údaje, které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o výkonu funkce) 

• uživatelů  emailových  adres,  kteří  mají  zájem  o  informace  distribuované  nadací  (emailová  adresa,  IP 
adresa), údaje, které jsou nezbytné pro odeslání emailu s informacemi týkajícími se nadace 

• návštěvníků  webových  stránek  a  účastníků  hlasování  a  anket  zpracovávaných  přes  webové  stránky 
(cookies, IP adresy), které jsou nezbytné pro sledování návštěvnosti a zájmu o stránky a pro zajištění 
férových podmínek při hlasování o příjemcích grantů 

• osob, které nám k tomu poskytnou své kontaktní údaje (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo 
při stažení nekomerčních materiálů), pro účely našich oprávněných zájmů na komunikaci s veřejností, 
jednání ohledně možnosti navázání spolupráce s nadací a případné vyžádání si zpětné vazby na poskytnuté 
služby 

• osob  (FOP)  a  osob  jednajících  za  všechny  dodavatele  nadace  (jméno,  příjmení,  telefon  a  emailová 
adresa), údaje, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného dodavatelsko-odběratelského vztahu, často to 
jsou  údaje,  které  nám  předá  konkrétní  právnická  osoba,  které  je  subjekt  údajů  reprezentantem  nebo 
zaměstnancem 

• osob (FOO, FOP) a osob jednajících  za subjekty, kteří žádají nebo s nadací uzavírají darovací smlouvu 
(jméno, příjmení, adresa i emailová, telefon), údaje, které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy darovací, 
často  to  jsou  údaje,  které  nám  předá  konkrétní  právnická  osoba,  které  je  subjekt  údajů  reprezentantem 
nebo zaměstnancem. 

 
Nadace zpracovává osobní údaje vždy pouze v tom rozsahu, v jakém je to nezbytné pro dosažení účelu 

zpracování. Zpracování probíhá jak manuálně, tak i poloautomatizovaně.  Při zpracování Vašich osobních údajů 

nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování. 

Právní základ pro zpracování 

Zejména na tomto právním základě zpracováváme vaše osobní údaje (identifikační, kontaktní, údaje týkající se 
kanálů, kterými s námi komunikujete), a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů: ̈  

• zákon č. 89/2012 Sb, občanský zákoník 

• zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení; 

• zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění; 

• zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

• zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce



 

 

    Komu jsou zpřístupněny Vaše osobní údaje 

Nadace zpřístupňuje Vaše osobní údaje  pouze oprávněným  osobám a zcela v souladu s GDPR, popř. dalšími 
zákony. 

Osobní údaje mohou být poskytnuty zpracovatelům osobních údajů, přičemž vždy platí, že s každým subjektem, který 
pro nadaci provádí zpracování osobních údajů, má nadace uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, která 
obsahuje záruky zpracovatele o technickém a organizačním zabezpečení osobních údajů. 

Při zpracování osobních údajů nadace spolupracuje s: 
 
 

Datero s.r.o., sídlem Hálkova 1612, 120 00 Praha 
Nové Město, IČO: 25 638 360 

zpracování faktur a účetnictví, s možným náhledem do 
smluv 

Giant Interactive s.r.o., sídlem: Thámova 681/32, 186 
00, Praha 8 – Karlín, IČO: 276 12 821 

správa webových stránek NČS, přístup k informacím o 
návštěvnosti webu 

Dentons Europe CS LLP,sídlem V Celnici 1034/6, 110 
00 Praha Nové Město, 60200, IČ0: 284 99 808 

příprava a připomínkování smluv, právní poradenství 

AUDIT SERVIS s.r.o., sídlem Grafická 3365/7a, 150 00 
Praha 5, IČO: 15 888 541 

přístup ke smlouvám a fakturám, v rozsahu nutném 
pro zpracování povinného auditu NČS 

Doba zpracování osobních údajů 

Osobní údaje nadace zpracovává vždy pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu jejich zpracování, 
přičemž respektuje zákonné povinnosti specifikující časové limity, pro jejichž plnění musí nezbytně ke zpracování 
osobních údajů docházet. 

Jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů je ukončeno v okamžiku, kdy již není z hlediska účelu, pro které bylo  
prováděno, nezbytné. V návaznosti na ukončení zpracování dochází k jejich výmazu (k likvidaci). 

Jsou respektována práva subjektu údajů 

V souladu s textem GDPR má každý subjekt údajů právo požádat správce osobních údajů o informaci o zpracování  
svých osobních údajů. V případě, kdy budete chtít získat přístup ke svým osobním údajům, může se obrátit telefonicky 
956 711 033 (po dobu pracovní doby 9-16 h., jen v pracovních dnech), emailem info@nadacecs.cz. Pokud se 
domníváte, že je zpracování Vašich osobních údajů prováděno v rozporu s ochranou danou GDPR s ohledem na účel 
zpracování, máte právo požádat správce o vysvětlení či o provedení opravy, případně jiných nezbytných opatření. Pro 
uplatnění těchto práv můžete použít náš formulář (ke stažení zde) nebo kdykoliv kontaktovat pověřence nebo podat 
stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů) 

Ochrana a zabezpečení osobních údajů 

Nadace jakožto správce osobních údajů má značné povinnosti vyplývající z GDPR: 
 je oprávněna shromažďovat osobní údaje pouze v rozsahu a době nezbytné pro naplnění stanoveného účelu 
   je povinna zabezpečit, aby osobní údaje všech subjektů nemohly být zneužity a aby k nim neměly přístup třetí 

osoby. 

O osobních údajích je zachovávána mlčenlivost. Všechny osoby, které zpracovávají Vaše osobní údaje, jsou 
povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a příslušná bezpečnostní opatření. 

Řádně plníme povinnost k ochraně osobních údajů 

Máte právo se se stížností týkající se zpracování osobních údajů obrátit na dozorový orgán: 

mailto:info@nadacecs.cz


 

 

 
 
 

 
název: Úřad pro ochranu osobních údajů 

sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 

kontakt (tel.): 234 665 11 


