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NADAČNÍ FOND DAMU 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

1. ÚČEL DOKUMENTU 

1.1. Účelem tohoto dokumentu je promítnout povinnost stanovenou v čl. 13 (případně čl. 14) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (dále též jen „GDPR“) 

a poskytnout fyzickým osobám, jejichž osobní údaje zpracováváme při naší nadační 

činnosti, informace o tom, jaké jejich osobní údaje zpracováváme, zejména pak jak je 

shromažďuje, k jakým účelům je využíváme a v neposlední řadě jaká práva máte a jak 

je můžete uplatňovat. 

 

2. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

2.1. Správcem osobních údajů je:  

Nadační fond DAMU 

Karlova 223/26, Staré město, 110 00 Praha 1 

IČ: 082 71 615 

zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N vložka 1724  

(dále též jen jako „NF DAMU“).  

2.2. NF DAMU jakožto správce osobních údajů shromažďuje a nese odpovědnost za řádné 

a zákonné zpracování osobních údajů a určuje účely a prostředky zpracování osobních 

údajů, jak je popsáno v tomto dokumentu. Vůči NF DAMU, jakožto správci Vašich 

osobních údajů, můžete uplatňovat práva, o kterých je detailněji pojednáno 

v samostatné kapitole. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich osobních 

údajů se můžete na NF DAMU obracet prostřednictvím níže uvedeních kontaktních 

údajů: 

- telefonický kontakt: 234 244 219, Zuzana Švehlová, tajemnice NF DAMU 

- e-mailový kontakt: nfdamu@damu.cz 

2.3. NF DAMU nemá pověřence pro ochranu osobních údajů; dle výsledků analýzy podmínek 

vzniku povinnosti jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (dle ustanovení 

čl. 37 GDPR) mu nevznikla povinnost pověřence jmenovat.  

 

3. POJMY POUŽÍVANÉ V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

3.1. Úvodem bychom Vás rádi seznámili se základními pojmy, které jsou uvedeny v tomto 

dokumentu a které Vám pomohou lépe tomuto dokumentu porozumět. Řada těchto 

pojmů je sice definována v GDPR, ale my se je však snažíme pro Vás „přeložit“ 

do přístupnější a srozumitelnější podoby:  

a) osobní údaj: veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické 

osobě, například jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, emailová adresa 

apod., 

b) subjekt údajů: člověk, k němuž se osobní údaje vztahují,  
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c) správce: osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; 

zpracováním může správce pověřit zpracovatele,  

d) zpracovatel: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný 

subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce,  

e) zpracování osobních údajů: jakákoliv operace s osobními údaji, například 

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, 

f) oprávněný zájem: zájem správce nebo i třetí strany kromě případů, kdy před 

těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů.  

 

4. KATEGORIE SUBJEKTŮ, KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ÚČELY ZPRACOVÁVÁNÍ 

A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ 

4.1. Dárci 

NF DAMU zpracovává osobní údaje svých dárců v rozsahu (není-li níže konkrétně 

uvedeno jinak) jména, příjmení, data narození, adresy trvalého bydliště, 

specifikace (údaje o výši) daru a účelu daru, emailové adresy, telefonního 

čísla, platebních údajů, záznamů komunikace pro tyto účely: 

4.1.1. Plnění příslušné darovací smlouvy 

NF DAMU zpracovává osobní údaje dárce v souvislosti s poskytnutím finančního 

či nefinančního daru NF DAMU. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je 

v tomto případě plnění darovací smlouvy uzavřené mezi dárcem a NF DAMU. K tomuto 

zpracování není zapotřebí souhlasu dotčeného dárce. 

4.1.2. Zveřejnění seznamu dárců ve výroční zprávě NF DAMU 

NF DAMU má dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, povinnost uvést přehled 

o osobách, které poskytly nadační dar v hodnotě vyšší než 10.000 Kč. K takovému 

zpracování není zapotřebí souhlasu dotčeného správce, neboť právním základem 

pro zpracování za tímto účelem je plnění právní povinnosti.  

4.1.3. Řádné vedení účetnictví a plnění dalších souvisejících právních povinností 

NF DAMU je povinen k řádnému vedení účetnictví a k plnění dalších souvisejících 

právních povinností, tedy povinností uložených právními předpisy (zejm. dle zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 

a podobně). Právním základem takového zpracování je plnění právní povinnosti. 

K takovému zpracování není zapotřebí souhlasu dotčeného dárce. 

4.1.4. Uvedení dárce na internetu 

NF DAMU může na základě poskytnutí/získání svobodného Souhlasu se zpracováním 

osobních údajů zpracovávat osobní údaje dárce pouze v rozsahu jména, příjmení, 

výše nadačního příspěvku, účel nadačního příspěvku formou jejich prezentace na 

internetových stránkách NF DAMU, sociálních sítích a v rámci propagačních materiálů NF 

DAMU. Právní základem pro takové zpracování je tedy dobrovolný Souhlas 
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se zpracováním osobních údajů, který dárce může kdykoliv odvolat například způsobem 

uvedeným v čl. 10., odst. 10.1. těchto Zásad. 

4.1.5. Zasílání informací a zpráv týkajících se běžné činnosti NF DAMU  

NF DAMU zasílá stávajícím dárcům (na jejich e-mailové adresy, které NF DAMU získal 

v souvislosti s poskytnutím daru) pouze běžné informace a zprávy týkající se běžné 

činnosti NF DAMU, tj. neobsahující žádné komerční nabídky či jiné obchodní sdělení 

týkající se obchodních produktů nebo služeb NF DAMU nebo třetích osob, a vždy 

s možností odhlásit odběr (zrušit zasílání) i takovýchto běžných zpráv či informací 

formou zaslání odpovědi či zprávy na konkrétní e-mailovou adresu uvedenou v příslušné 

elektronické zprávě.    

 

4.2. Obdarovaní (příjemci nadačních příspěvků) 

NF DAMU zpracovává osobní údaje obdarovaných v rozsahu (není-li níže konkrétně 

uvedeno jinak) jména, příjmení, data narození, adresy trvalého bydliště, 

telefonního čísla, emailové adresy, druhu a označení vzdělávací instituce, 

platebních údajů v podobě čísla bankovního účtu, na který má být příspěvek 

poukázán, a specifikace banky, druhu příspěvku a jeho účelu, běžných 

dokumentačních fotografií a běžných dokumentačních obrazových a video 

záznamů pro níže uvedené účely: 

4.2.1. Plnění příslušné smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku 

NF DAMU zpracovává osobní údaje obdarovaných v souvislosti s poskytnutím nadačního 

příspěvku obdarovanému. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je v tomto 

případě plnění smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku uzavřené mezi NF DAMU 

a obdarovaným. K tomuto zpracování není zapotřebí souhlasu dotčeného obdarovaného. 

4.2.2. Zveřejnění seznamu obdarovaných ve výroční zprávě NF DAMU 

NF DAMU má dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost uvést přehled 

o osobách, kterým byl poskytnut příspěvek v hodnotě vyšší než 10.000 Kč. K takovému 

zpracování není zapotřebí souhlasu dotčeného obdarovaného, neboť právním základem 

pro zpracování za tímto účelem je plnění právní povinnosti. 

4.2.3. Řádné vedení účetnictví a plnění dalších souvisejících právních povinností 

NF DAMU je povinen k řádnému vedení účetnictví a k plnění dalších souvisejících 

právních povinností, tedy povinností uložených právními předpisy (zejm. dle zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 

a podobně). Právním základem takového zpracování je plnění právní povinnosti. 

K takovému zpracování není zapotřebí souhlasu obdarovaného. 

4.2.4. Dokumentace plnění a činnosti NF DAMU 

NF DAMU využívá běžných hromadných (dokumentačních) fotografií a/nebo 

videozáznamů pro účely zdokumentování svého plnění, své činnosti a pro účely mediální 

komunikace, a to na svých webových stránkách, sociálních sítích a tištěných 

propagačních materiálech. Jedná-li se o běžné dokumentační (hromadné) fotografie 
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a/nebo video-záznamy pořízené v rámci dobrovolné účasti obdarovaného na veřejně 

přístupných (hromadných) společenských akcích, právním základem takového 

zpracování je oprávněný zájem správce. K takovému zpracování není zapotřebí souhlasu 

obdarovaného. Podrobnější informace k tomuto účelu zpracování naleznete v čl. 5, odst. 

5.4. těchto Zásad.    

4.2.5. Uvedení obdarovaného na internetu 

NF DAMU může na základě poskytnutí/získání svobodného Souhlasu se zpracováním 

osobních údajů zpracovávat osobní údaje obdarovaného pouze v rozsahu jména, 

příjmení, výše nadačního příspěvku a účelu nadačního příspěvku formou 

prezentace na internetových stránkách NF DAMU, sociálních sítích a v rámci 

propagačních materiálů NF DAMU. Právním základem pro takové zpracování je tedy 

dobrovolný Souhlas se zpracováním osobních údajů, který obdarovaný může kdykoliv 

odvolat například způsobem uvedeným v čl. 10., odst. 10.1. těchto Zásad.  

4.2.6. Zasílání informací a zpráv týkajících se běžné činnosti NF DAMU  

NF DAMU zasílá stávajícím obdarovaným (na jejich e-mailové adresy, které NF DAMU 

získal v souvislosti s poskytnutím daru) pouze běžné informace a zprávy týkající 

se běžné činnosti NF DAMU, tj. neobsahující žádné komerční nabídky či jiné obchodní 

sdělení týkající se obchodních produktů nebo služeb NF DAMU nebo třetích osob, a vždy 

s možností odhlásit odběr (zrušit zasílání) i takovýchto běžných zpráv či informací 

formou zaslání odpovědi či zprávy na konkrétní e-mailovou adresu uvedenou v příslušné 

elektronické zprávě.    

 

4.3. Zájemce o poskytnutí nadačního příspěvku, uchazeč o zaměstnání 

4.3.1. NF DAMU může zpracovávat osobní údaje zájemců o poskytnutí nadačního příspěvku 

a/nebo uchazečů o zaměstnání nebo o jinou formu spolupráce (s nimiž nebyla uzavřena 

žádná smlouva) v rozsahu (není-li níže konkrétně uvedeno jinak) jména, příjmení, 

telefonního čísla a emailové adresy pro účely uchovávání osobních údajů v databázi 

NF DAMU a/nebo pro doložení kvalifikačních nebo jiných obdobných předpokladů pro 

výkon zaměstnání nebo jinou formu spolupráce a/nebo pro obdržení nadačního 

příspěvku, ve všech případech pouze na základě poskytnutí/získání svobodného 

Souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany zájemce a/nebo uchazeče. Právním 

základem pro zpracování je tedy dobrovolný Souhlas se zpracováním osobních údajů, 

který může zájemce a/nebo uchazeč kdykoliv odvolat například způsobem uvedeným 

v čl. 10., odst. 10.1. těchto Zásad.    

 

4.4. Zaměstnanci a dobrovolníci 

NF DAMU zpracovává osobní údaje zaměstnanců a dobrovolníků v rozsahu (není-li níže 

konkrétně uvedeno jinak) jména, příjmení, data narození, adresy trvalého 

bydliště, telefonního čísla, emailové adresy, platebních údajů v podobě čísla 

bankovního účtu, na který má být poukazována mzda nebo jiná odměna, 

a specifikace banky, běžných dokumentačních fotografií a běžných 

dokumentačních obrazových a video záznamů pro níže uvedené účely: 
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4.4.1. Plnění příslušné pracovně-právní nebo občanskoprávní smlouvy 

NF DAMU zpracovává osobní údaje zaměstnanců a dobrovolníků v souvislosti s výkonem 

jejich pracovní a/nebo nezávislé činnosti. Právním titulem pro zpracování osobních 

údajů je v tomto případě plnění pracovněprávní anebo občanskoprávní smlouvy týkající 

se výkonu závislé práce nebo nezávislé spolupráce uzavřené mezi NF DAMU 

a zaměstnancem či dobrovolníkem. K tomuto zpracování není zapotřebí souhlasu 

dotčeného zaměstnance nebo dobrovolníka.  

4.4.2. Řádné vedení účetnictví a plnění dalších souvisejících právních povinností 

NF DAMU je povinen k řádnému vedení účetnictví a k plnění dalších souvisejících 

právních povinností, tedy k povinností uložených právními předpisy (zejm. dle zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 

a podobně). Právním základem takového zpracování je plnění právní povinnosti. 

K takovému zpracování není zapotřebí souhlasu zaměstnance nebo dobrovolníka.  

4.4.3. Dokumentace plnění a činnosti NF DAMU 

NF DAMU využívá běžných hromadných (dokumentačních) fotografií a/nebo 

videozáznamů pro účely zdokumentování svého plnění, své činnosti a pro účely mediální 

komunikace, a to na svých webových stránkách, sociálních sítích a tištěných 

propagačních materiálech. Jedná-li se o běžné dokumentační (hromadné) fotografie 

a/nebo video-záznamy pořízené při plnění pracovních nebo jiných smluvních povinností 

zaměstnanců a dobrovolníků na veřejně přístupných (hromadných) společenských 

akcích, právním základem takového zpracování je oprávněný zájem správce. 

K takovému zpracování není zapotřebí souhlasu zaměstnance nebo dobrovolníka. 

Podrobnější informace k tomuto účelu zpracování naleznete v čl. 5, odst. 5.4. těchto 

Zásad.   

 

4.5. Uživatelé webových stránek 

4.5.1. NF DAMU dále může zpracovávat osobní údaje uživatelů webových stránek v rozsahu 

jména, příjmení, telefonního číslo a emailové adresy pro účely vyřízení jejich 

požadavků. Právní základem pro takové zpracování je oprávněný zájem správce, jelikož 

bez využití těchto osobních údajů by NF DAMU neměl možnost požadavek uživatelů 

webových stránek vyřídit. 

4.5.2. NF DAMU dále může zpracovávat osobní údaje uživatelů webových stránek získané 

prostřednictvím Cookies, a to na základě, v rozsahu, za podmínek a pro účely blíže 

specifikované v Zásadách zpracování Cookies.  

  
5. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

5.1. Žádost o příspěvek, uzavřená smlouva, potvrzení o přijetí daru 

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s žádostí o příspěvek 

a v souvislosti s uzavřením darovací nebo jiné smlouvy, a dále v průběhu jejího plnění, 

a dále údaje dárců nezbytné pro uzavření darovací smlouvy či potvrzení o přijetí daru.  
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5.2. Veřejně přístupné rejstříky 

Dále shromažďujeme pro účely plnění smlouvy a ochrany našich práv údaje z veřejně 

přístupných rejstříků a evidencí (zejm. insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, ARES, 

živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.).  

5.3. Jiné osoby 

Osobní údaje získáváme i od jiných osob, například osob, které se podílí na plnění 

závazků ze smluv (kontaktní osoby, zástupci žadatelů či příjemců příspěvků apod.). 

5.4. Společenské a jiné obdobné akce či události 

Z námi spolu/pořádaných akcí mohou být pořízeny běžné dokumentační 

fotografie a/nebo videozáznamy pro potřeby zdokumentování našeho plnění a naší 

mediální komunikace. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný 

zájem. Běžné dokumentační fotografie využíváme v přiměřeném rozsahu k propagaci 

a zvyšování povědomí o NF DAMU a zpracováváme je vždy pouze v nezbytném rozsahu 

a v takové podobě, která nepůsobí nijak negativně nebo dehonestujícím způsobem. 

Pokud nesouhlasíte se zveřejněním námi pořízené fotografie zachycující Vaši podobu, 

tak nás prosím kontaktujte na e-mail: nfdamu@damu.cz. Námi pořízenou fotografii 

zachycující Vaši podobu poté uveřejňovat nebudeme, nebo ji neprodleně stáhneme, 

nebo ji upravíme takovým způsobem, že Vaše identita nebude z fotografie 

rozpoznatelná. 

 
6. ZPŮSOB ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ JEJICH OCHRANY 

6.1. Osobní údaje důsledně chráníme. Osobní údaje zachycené na listinách jsou uchovávány 

v šanonech v uzamykatelných skříních a uzamykatelných místnostech. Osobní údaje 

zachycené v elektronické podobě jsou uchovávány v zabezpečené elektronické databázi.  

6.2. S osobními údaji přicházejí do styku jen vybrané osoby, které jsou řádně proškoleny. 

K tomu, aby naši pracovníci mohli pracovat s Vašimi osobními údaji zachycenými 

v elektronické podobě, se musí nejprve přihlásit heslem do svého počítače. Našim 

pracovníkům jsou osobní údaje zpřístupněny v souvislosti s plněním jejich pracovních 

povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji, to však pouze v nezbytném 

rozsahu a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.  

6.3. Snažíme se přijímat další vhodná bezpečnostní opatření, abychom ochránili Vaše osobní 

údaje před jakoukoli náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím, poškozením 

a neoprávněným nebo nezákonným přístupem. 

 
7. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ 

7.1. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně na území Evropské unie, resp. Evropského 

hospodářského prostoru. 

 
8. DOBA ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

8.1. Osobní údaje zpracovávané na základě poskytnutého Souhlasu se zpracováním osobních 

údajů jsou zpracovávány po dobu uvedenou v Souhlasu. Osobní údaje zpracovávané na 

podkladě jiných právních titulů zpracováváme pouze po nezbytnou dobu odpovídající 

příslušnému účelu zpracování, není-li v Zásadách uvedena konkrétní doba jejich 
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zpracování osobních údajů; v takovém případě je doba zpracování osobních údajů dána 

dobou trvání příslušného smluvního vztahu k NF DAMU, popřípadě dobou trvání 

oprávněného zájmu správce, popřípadě dobou, po kterou právní předpisy zpracování 

osobních údajů ukládají.  

8.2. Při nakládání s osobními údaji aplikujeme princip minimalizace, což znamená, že jakmile 

uplyne doba, po kterou jsme oprávněni uchovávat daný osobní údaj, tak osobní údaj 

vymažeme, anonymizujeme či pseudonymizujeme v našich databázích. 

 
9. KOMU OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPŇUJEME 

9.1. Získané osobní údaje mohou být z naší strany zpřístupněny těmto kategoriím třetích 

osob: 

a) v rámci plnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy (např. 

zveřejnění Výroční zprávy), a to zejména soudům, veřejným rejstříkům, 

orgánům činným v trestním řízení, správcům daně, soudním exekutorům, 

orgánům dohledu v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí (Magistrát hl. města 

Prahy, inspekce práce) příp. další státní orgány, 

b) zpracovatelům, tedy osobám, s nimiž uzavřeme smlouvu o zpracování osobních 

údajů, kteří poskytují dostatečné záruky o technickém a organizačním zabezpečení 

ochrany poskytnutých údajů. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který 

zpracovává osobní údaje pro NF DAMU a pro účely a způsoby, který NF DAMU 

stanoví. V případě, kdy je ke zpracování vyžadován Váš souhlas, NF DAMU předává 

údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. NF DAMU předává 

zpracovatelům pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých 

služeb. Mezi zpracovatele, které NF DAMU využívá, patří: 

• osoby, které pro nás externě zpracovávají účetnictví; 

• osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé 

technologií, které pro naše služby využíváme (například správa webu apod.); 

• osoby, které Vám doručují pozvánky na akce; 

• Konkrétní aktuální seznam zpracovatelů, který je průběžně aktualizován, naleznete 

zde: https://www.nfdamu.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/ 

c) dalším osobám, pokud je to nezbytné pro ochranu našich práv a právem 

chráněných zájmů, např. advokátům apod., v rozsahu nezbytném pro uplatnění 

našich nároků, 

d) v rámci propagace NF DAMU široké veřejnosti na sociálních sítích a webových 

stránkách, to však pouze na základě uděleného souhlasu a v míře a rozsahu daném 

poskytnutým souhlasem. 

 
10. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 

10.1. V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým 

osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich 

opravu, vymazání nebo přenos (např. přenos Vašich osobních údajů k jinému správci 

na základě Vaší žádosti), právo podat námitky a také právo požadovat omezení našeho 
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zpracování. Můžete také odvolat (vzít zpět) souhlas se zpracováním osobních 

údajů, pokud jste nám takový souhlas poskytl/a, a to formou zaslání odvolání 

(zpětvzetí) na e-mailovou adresu nfdamu@damu.cz. 

10.2. Jste-li dárcem nadačního daru nebo příjemcem nadačního příspěvku, máte v souladu 

s ustanovením §358 odst. 3 písm. b) a d) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, právo na zachování anonymity své osoby jakožto dárce 

nadačního daru nebo příjemce nadačního příspěvku ve výroční zprávě NF DAMU. 

Při obdržení nadačního daru a/nebo poskytnutí nadačního příspěvku v hodnotě vyšší než 

10.000 Kč Vám však toto právo nepřísluší (s výjimkou poskytnutí nadačního příspěvku 

z humanitárních důvodů, a to zejména z důvodů zdravotních, které ovšem NF DAMU 

neposkytuje); žádost o zachování anonymity ve výroční zprávě NF DAMU je v těchto 

případech třeba podat písemně a doručit do sídla NF DAMU. 

10.3. Podle platné právní úpravy máte právo na opravu Vašich osobních údajů, které s námi 

sdílíte. Přijímáme přiměřená opatření k zajištění toho, abychom mohli udržovat Vaše 

osobní údaje přesné a aktuální Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda stále 

zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje, které 

zpracováváme, nepřesné nebo neúplné, můžete o aktualizaci Vašich osobních údajů 

požádat nás. Ověříme Vaši identitu a Vaše osobní údaje zaktualizujeme. 

10.4. Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů. Pokud nás oslovíte 

s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny Vaše osobní údaje, které 

požadujete smazat, pokud Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro plnění smlouvy, 

plnění zákonných povinnosti nebo ochranu našich práv aj. 

10.5. Máte právo získat od nás potvrzení o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme nebo 

nezpracováváme. Pokud to budete požadovat, můžeme některé Vaše osobní údaje 

(zejména ty údaje, které zpracováváme na základě plnění smlouvy a/nebo Vašeho 

souhlasu) zaslat přímo třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve své 

žádosti, pokud takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných 

osob, a pokud bude technicky proveditelný. 

10.6. Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy 

zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, 

omezíme zpracovávání Vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), 

a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních 

nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných 

omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení 

omezení a my budeme ve zpracovávání Vašich osobních údajů pokračovat, budeme Vás 

o tom bez zbytečného odkladu informovat. 

10.7. Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu 

osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací o právech 

klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

(https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276). 

10.8. K uplatnění výše uvedených práv je nutné, abyste se identifikovali, abychom předešli 

vyzrazení Vašich osobních údajů třetí osobě, pro tento účel musí být Vaše žádost 
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podána pouze osobně nebo písemně s Vaším úředně ověřeným podpisem. Pokud 

žádost podáte jiným způsobem, například telefonicky nebo emailem, nebudeme Vás 

moci jednoznačně identifikovat a budeme Vás vyzývat k identifikaci. Odpovíme Vám 

do jednoho měsíce po obdržení Vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto 

lhůtu prodloužit o další měsíc. 

 
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1. Průběžně budeme tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů upravovat 

a aktualizovat. Jakékoliv změny těchto zásad se stanou účinnými okamžikem jejich 

zveřejnění.  

11.2. Neprovádíme žádné automatické rozhodování nebo profilování, které by pro Vás mělo 

právní účinky, nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo. 

11.3. Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne vzniku NF DAMU, 

tj. ode dne 9. 7. 2019. 


