VNITŘNÍ SMĚRNICE NADACE PRO RADOST V OTÁZCE GDPR
Správcem osobních údajů ve smyslu GDPR je správní a dozorčí rada a výkonná ředitelka Nadace pro
radost. Nadace se zavazuje, že osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám či partnerům. Práva
a povinnosti, jež vyplývají ze zpracování osobních údajů, se řídí nařízením (EU) 2016/679 (v českém
právním prostředí Obecné nařízení od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů).

Informace o zpracování osobních údajů
Poskytované podle čl. 13 a čl. 14 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679
I. Informace o správci osobních údajů
1. Správcem osobních údajů jsou členové správní a dozorčí rady a výkonná ředitelka Nadace pro
radost zapsané v rejstříku KS v Brně, v oddíle N, vložka 109, zastoupená Mgr. Pavlem Pospíšilem,
předsedou správní rady nadace, dále „správce údajů“.
2. Kontaktní údaje na správce osobních údajů: Nadace pro radost, Horníkova 34a, 628 00 Brno.
Tel.: +420 544 212 294, +420 732 981 261. E-mail: nadaproradost@volny.cz.

II. Právní základ a účely zpracování osobních údajů
1. Správce údajů zpracovává osobní údaje za účelem výkonu správy nadace.
2. Správce údajů zpracovává následující kategorie osobních údajů o dotčených subjektech osobních
údajů:
a) Dárci nadace – fyzické osoby v rozsahu jméno, příjmení, adresa a výše daru. Tyto údaje nadace
nezbytně potřebuje pro plnění svých zákonných povinností – odeslání potvrzení o přijetí daru pro
dárce (také pro daňové účely), příp. kontaktní e-mail nebo telefon v případě potřeby uzavření smlouvy
o daru.
- právnické osoby v rozsahu název, adresa, jméno a příjmení zástupce, identifikační
číslo (IČ), daňové identifikační číslo (DIČ), příp. kontaktní e-mail nebo telefon v případě potřeby
uzavření smlouvy o daru.
b) Příjemci nadačních příspěvků v rozsahu název, adresa, jméno a příjmení zástupce organizace,
výše poskytnutého příspěvku, IČ, DIČ, kontaktní e-mail a telefon pro potřeby uzavření smlouvy o
příspěvku a vyúčtování příspěvku nadaci.
c) Členové správní a dozorčí rady a výkonná ředitelka nadace z titulu výkonu funkce nebo
dohodnuté placené činnosti v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, kontaktní
e-mail a telefon, výše odměny.
d) Dobrovolní spolupracovníci nadace v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefon a oblast ve které
jsou ochotni pomáhat (technická, propagační, ekonomicko-právní, duchovní).
3. Správce údajů zpracovává výše uvedené osobní údaje na právním základě:
O údajích v bodu 2a na základě povinnosti vystavit dárci potvrzení o přijetí daru a informovat ho
nejméně jedenkrát ročně o tom, jak byly jeho dary použity, příp. jak budou použity v budoucnu.
Nadace spravuje databázi dárců, která je zabezpečena proti zneužití heslem a je bezpečně uložena.
Údaje z databáze jsou považovány za citlivé, podléhají mlčenlivosti členů nadace a výkonné ředitelky,
nebyly a ani nebudou poskytnuty třetím osobám. Spravované údaje byly poskytnuty nadaci
dobrovolně.
Stejné zásady o mlčenlivosti a neposkytnutí údajů třetím osobám platí pro body 2b – 2d.

III. Poskytování osobních údajů
1. Zdrojem osobních údajů jsou veřejné rejstříky (např. katastr nemovitostí, obchodní rejstřík) a údaje
poskytnuté jednotlivými subjekty osobních údajů.
2. Subjekt osobních údajů uvedený v kategorii definované v čl. II odst. 2a poskytne informace na
základě vlastního rozhodnutí. Neposkytnutí údajů může mít za následek nevystavení potvrzení o
přijetí daru ze strany nadace a neposkytnutí informací o použití daru.

3. Subjekt osobních údajů uvedený v kategorii definované v čl. II odst. 2b poskytne osobní údaje
potřebné k uzavření smluvního vztahu. Neposkytnutí osobních údajů bude mít za následek
neuzavření smluvního vztahu a neudělení nadačního příspěvku.
4. Subjekt osobních údajů uvedený v kategorii definované v čl. II odst. 2c poskytne informace
potřebné k výkonu funkce člena statutárního orgánu na základě povinností vyplývajících z právních
předpisů. Neposkytnutí osobních údajů bude mít za následek nemožnost uvést údaje na rejstřík
nadací a placeného výkonu.
5. Subjekt osobních údajů uvedený v kategorii definované v čl. II odst. 2d poskytuje osobní údaje
dobrovolně na základě svého rozhodnutí. Neposkytnutí těchto údajů by mělo za následek neefektivní
spolupráci na společném díle.
6. Správce údajů neposkytne osobní údaje třetím osobám s výjimkou zpracovatele osobních údajů,
který bude osobní údaje zpracovávat na základě pokynů správce údajů. Správce údajů poskytne
osobní údaje státním orgánům na základě právní povinnosti vyplývající z právních předpisů a v
nezbytně nutném rozsahu. Správce údajů může poskytnout osobní údaje také z důvodu určení,
výkonu nebo obhajoby právních nároků.
7. Správce nepředá osobní údaje do třetí země ani mezinárodní organizaci.

IV. Doba uchování osobních údajů
1. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, se bude lišit v závislosti na kategorii osobních údajů
a zákonném důvodu zpracování.
2. Kategorie osobních údajů uvedené v bodu II. odstavec 2a se budou uchovávat po dobu spolupráce
s dárcem, dokud sám dárce nebo jeho blízký neoznámí nadaci ukončení spolupráce, např. z důvodu
úmrtí, změny bydliště aj.
3. Kategorie osobních údajů uvedené v bodu II. odstavec 2b se budou uchovávat po dobu trvání
smluvního vztahu, případně po dobu, kterou stanoví zvláštní právní předpisy. Nejdéle však dva roky po
vyúčtování nadačního příspěvku.
4. Kategorie osobních údajů uvedené v bodu II. odstavec 2c se budou uchovávat po dobu trvání
pracovního poměru a výkonu funkce, případně po dobu, kterou stanoví právní předpisy jako nutnou pro
archivaci osobních údajů z hlediska daňového, účetního a sociálního zabezpečení.
5. Kategorie osobních údajů uvedené v bodu II. odstavec 2d se budou uchovávat po dobu aktivní
spolupráce dobrovolníka.
V. Práva subjektu údajů
1. Subjekt údajů má právo po správci údajů požadovat přístup k osobním údajům, požadovat jejich
opravu, výmaz, vznášet námitky, má-li za to, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s nařízením,
právními předpisy a pravidly určenými správcem údajů.
2. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních
údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 4, posta@uoou.cz.
V Brně dne 24. 5. 2018
Mgr. Pavel Pospíšil, předseda správní rady ……………………………………………..
Ing. Marek De Diana Boro, člen správní rady…………………………………………….
Jan Kočvara, člen správní rady …………………………………………………………….
Ing. Pavel Kohoutek, člen správní rady ……………………………………………………
Ing. Stanislav Krupička, člen správní rady ………………………………………………..
Kateřina Stratilová, členka správní rady……………………………………………………
Ing. Pavel Krupička, předseda dozorčí rady……………………………………………….
Zdislava Pavelková, členka dozorčí rady …………………………………………………..
Ing. Jan Sadecký, MBA, člen dozorčí rady …………………………………………………
Mgr. Ing. Helena Kohoutková, výkonná ředitelka nadace ………………………………..

