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INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vážená paní, vážený pane, 

 
tímto dokumentem si Vám dovolujeme poskytnout základní informace týkající se zpracování Vašich 

osobních údajů jakožto žadatelů o poskytnutí nadačního příspěvku a případně následných 

obdarovaných, včetně žadatelů za právnické osoby či organizace. Můžeme Vás ujistit, že s Vašimi 

osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. 

 

Toto informační memorandum zcela reflektuje povinnosti stanovené v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 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 95/46/ES (GDPR) 
a dále v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

 
1. Kdo je správcem osobních údajů? 

 
Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování Vašich 
osobních údajů. 

 
Správcem osobních údajů je Nadace Romana a Lenky Šmidberských se sídlem třída Míru 2800, 
Zelené Předměstí, Pardubice 530 02, IČO: 04528921, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Hradci Králové, spis. zn.: N 409 (dále jen „Nadace“) 

 
2. Na koho se můžete obrátit? 

 
V případě jakýchkoliv dotazů týkající se zpracování Vašich osobních údajů se můžete obrátit na 
našeho koordinátora pro ochranu osobních údajů, kterým je revizor Nadace Lenky a Romana 
Šmidberských – Pavla Endlová, e-mail: pavla.endlova@nadacelr.cz. 

 
Koordinátor pro ochranu osobních údajů má zároveň na starosti vyřizování veškerých žádostí, které 
můžete uplatňovat vůči naší Nadaci v souvislosti s Vašimi právy, které Vám náleží jako subjektu 
údajů. 

 
3. Za jakým účelem a na jakém právním základu Vaše osobní údaje zpracováváme? 

 
Zpracování Vašich osobních údajů provádí Nadace pro tyto následující účely: 

 
 zpracování žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku, včetně související evidence žádostí,  

 uzavření a následné plnění smluvního závazku mezi Vámi a Nadací, zejména příslušné smlouvy 
o poskytnutí nadačního příspěvku či darovací smlouvy; 

 plnění zákonných povinností souvisejících s poskytnutím nadačního příspěvku, zejména 
zveřejnění seznamu obdarovaných ve výroční zprávě Nadace a řádné vedení účetnictví, 

 vedení evidence obdarovaných a vedení související evidence poskytnutých příspěvků, 

 ochrana oprávněných zájmů Nadace a vymáhání práv a nároků Nadace, 

 prezentace Nadace, a to zejména na webových stránkách, sociálních sítích a jiných 
materiálech Nadace sloužících k marketingovým, propagačním a jiným obdobným 
prezentačním aktivitám Nadace.  
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Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je plnění právních povinností, které se na 

Nadaci vztahují, dále pak plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a Nadací, oprávněný zájem Nadace 

anebo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. 

 
4. Jakým způsobem jsme Vaše osobní údaje získali? 

 
Osobní údaje Nadace získala přímo od Vás, případně od Vašeho zákonného zástupce, a to zejména ze 
smluv, které jsme s Vámi uzavřeli, z formulářů a žádostí, které jste vyplnili, popřípadě ze vzájemné 
komunikace. 
 
Nadace také mohla získat osobní údaje od žadatelů o poskytnutí nadačního příspěvku, kteří uvedli 
Vaše osobní údaje v žádostech. V takovém případě jsou žadatelé o poskytnutí nadačního příspěvku 
povinni zajistit, abyste byl informován o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje.  

 
5. Musíte nám osobní údaje poskytnout a budeme vždy vyžadovat Váš souhlas se zpracováním 

osobních údajů? 
 
Jako žadatel o nadační příspěvek nám Vaše osobní údaje musíte poskytnout, případně osobní údaje 
dítěte, abychom mohli žádosti zpracovat a uzavřít s Vámi případně smlouvu o poskytnutí nadačního 
příspěvku. Pokud nám osobní údaje neposkytnete, nebudeme moci zpracovat Vaši žádost a 
rozhodnout o poskytnutí nadačního příspěvku.  
 
Osobní údaje nám nemusíte poskytnout pro účely marketingu, proto zpracováváme Vaše osobní 
údaje na základě souhlasu, kdy se můžete rozhodnout, zda nám souhlas pro tento účel zpracování 
udělíte či nikoliv.  
 
Ne vždy je zpracování založeno na udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, proto Váš 
souhlas vyžadujeme pouze tam, kde je to pro zpracování nezbytné. Udělený souhlas můžete kdykoliv 
bezplatně odvolat, odvoláním však není dotčeno zpracování osobních údajů před tímto odvoláním. 
Odvolat souhlas můžete provést kdykoliv, a to: 
 

 Písemným oznámením doručeným n adresu Nadace zaslaným k rukám Koordinátora pro 
ochranu osobních údajů, paní Pavly Endlové, na adresu: Nadace Lenky a Romana 
Šmidberských, třída Míru 2800, Pardubice – Zelené Předměstí, PSČ 530 02, 
 

 Prostřednictvím emailu zaslaného z e-mailové adresy uvedené v žádosti na e-mailovou adresu 
pavla.endlova@nadacelr.cz 
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6. Jaké kategorie Vašich osobních údajů zpracováváme? 

 
K výše vyjmenovaným účelům zpracovává Nadace následující kategorie osobních údajů: 

 

 základní identifikační údaje žadatele, talentovaného a dítěte – jméno, příjmení, datum 

narození, adresa bydliště, 

 kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa, 

 informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů, ze záznamů telefonických 

hovorů nebo z kontaktních formulářů, 

 Informace o zdravotním stavu a diagnostice žadatele či dítěte,  

 základní identifikační údaje rodiny a zákonných zástupců talentovaného – jméno, 

příjmení, datum narození a informace o zaměstnání,  

 základní identifikační údaje osob žijících ve společné domácnosti s talentovaným – 

jméno, příjmení, datum nařízení a informace o zaměstnání či studiu,  

 údaje o ekonomické situaci rodiny žadatele z dokumentů přikládaných k žádosti, 

 fotografie a videa, na kterých je obdarovaný zachycen. 

 
7. Komu Vaše osobní údaje předáváme? 

 
Vaše osobní údaje předáváme zejména orgánům státní správy či veřejné moci v souvislosti s plněním 

zákonných povinností, které se na naši Nadaci vztahují (např. finanční správa) nebo s uplatňováním a 

ochranou našich práv a vymáháním našich nároků. 
 

 

K osobním údajům mají ve společnosti přístup pouze pověření zaměstnanci. K zajištění chodu Nadace  

však Vaše osobní údaje mohou být předány také externím společnostem či externím 

spolupracovníkům, které nám pomáhají s různými činnostmi, při kterých dochází ke zpracování 

osobních údajů (účetní agenda, IT služby, poradenské společnosti apod.). 

 

Všichni tito příjemci Vašich osobních údajů jsou povinni chránit Vaše osobní údaje stejným způsobem 

jako my, tedy v souladu s příslušnými právními předpisy. Pokud tito příjemci zpracovávají osobní 

údaje jako zpracovatelé, máme s nimi uzavřené příslušné smlouvy.  
 

Vaše osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropských hospodářských 

prostor, ani žádné mezinárodní organizaci. 
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8. Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat? 
 

V případě, že jsme s Vámi uzavřeli smlouvu, je třeba uchovávat Vaše osobní údaje nejen po dobu 

trvání této smlouvy, ale také po tom, co jsme Vám například poskytli příspěvek. V takovém případě 

uchováváme osobní údaje po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy, a to z důvodu možnosti hájení 

našich práv v případných soudních sporech.  

 

Podle příslušných právních předpisů jsme také povinni uchovávat např. daňové doklady po dobu 10 

let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo, a to včetně Vašich osobních údajů 

na nich uvedených.  

 

Pro marketingové účely uchováváme Vaše osobní údaje po dobu 10 let či do odvolání Vašeho 

souhlasu.  

 

Osobní údaje uchováváme vždy po dobu nezbytnou a přiměřenou k danému účelu, tj. důvodu, proč 
Vaše osobní údaje zpracováváme. Doba uchování je určena zejména pomocí následující logiky: 
 

 po dobu trvání smluvního závazku s Vámi, 

 po dobu nezbytnou k ochraně práv Nadace, 

 po dobu trvání oprávněných zájmů Nadace, pokud je taková doba přiměřená danému 

účelu zpracování, 

 po dobu určenou právními předpisy,  

 po dobu nezbytnou k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků. 

 

Účetní doklady uchováváme dle zákonné lhůty 10 let. Ostatní osobní údaje, u kterých není stanovena 

zákonná archivační doba, uchováváme po dobu 4 let, a to z důvodu možnosti hájení našich práv v 

případných soudních sporech. 

 

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro marketingové a propagační účely na základě Vašeho 
výslovného souhlasu, budou tyto údaje uchovávány do jeho odvolání. 
 
9. Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracovávání Vašich osobních údajů? 

 
Máte právo na přístup k osobním údajům, tj. právo požadovat, abychom Vám sdělili, jaké Vaše 

osobní údaje zpracováváme a poskytli Vám kopie zpracovávaných osobních údajů. Máte právo 

požadovat, abychom provedli opravu nebo doplnění nepřesných osobních údajů. V některých 

případech po nás rovněž můžete požadovat výkon tzv. práva na přenositelnost, pokud byste chtěl 

předat Vaše osobní údaje dalšímu správci, případně za určitých podmínek máte právo na to, 

abychom Vám osobní údaje poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném 

formátu. Dále máte právo požadovat výmaz Vaších osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, 

ne vždy jsme však povinni Vaše osobní údaje vymazat, a to ani při zaslání takové žádosti o výmaz. 

Také máte za určitých podmínek práva požadovat omezení zpracování osobních údajů, např. pokud 

popíráte přesnost osobních údajů a my jejich přesnost ověřujeme.   

 

Můžete také podat námitku proti zpracování, pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě 

našeho oprávněného zájmu. Případně můžete podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad 

pro ochranu osobních údajů, a to v případě, že máte pocit, že zpracováváme Vaše osobní údaje 

v rozporu s právními předpisy.  
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Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu Koordinátora pro ochranu osobních 
údajů uvedenou v bodu 2. Svá práva můžete uplatnit rovněž formou písemné žádosti zaslané na naši 
korespondenční adresu uvedenou v bodu 1., přičemž následně můžete být naším Koordinátorem 
kontaktován za účelem ověření identity.  
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