ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ CENTRA KAŠPAR, z. s.
I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SUBJEKT OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je spolek Centrum Kašpar, z. s., se sídlem
Kašparova 73, PSČ 463 12, Liberec 25, IČ 269 944 45, zapsaný v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 5360 (dále jen „CK“).
II. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁ CENTRUM KAŠPAR, Z. S.
Jako správce osobních údajů evidujeme osobní údaje v různých rovinách v závislosti na druhu
navázané spolupráce, vzniklého právního aktu.
Jako základní CK zpracovává následující osobní údaje subjektů údajů:
1.
2.
3.
4.
5.

jméno a příjmení subjektu
datum a místo narození
adresa trvalého či přechodného pobytu, doručovací či jiná korespondenční adresa
email, telefon a/nebo mobilní telefon
číslo účtu, kód banky

III. SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
CK jako správce osobních údajů prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu
nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k
němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o
osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru u správce. Správce se zavazuje, že
nepředá získané osobní údaje třetí straně oproti finančnímu prospěchu.
Osobní údaje budou získávány od různých cílových skupin:
Klient – vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu potřebném pro plnění našich cílů a
služeb pro vás a v souladu s právními předpisy České republiky.
Dárce – osobní údaje používáme primárně k tomu, aby byl zprostředkován darovací proces
mezi vámi a CK. V případě poskytnutí finančního daru, dostáváme od platebních institucí
informace o úhradě daru. Toto zpracování probíhá za účelem splnění darovací smlouvy,
kterou při poskytnutí daru uzavíráte s Centrem Kašpar, z. s., se sídlem Kašparova 73, PSČ 463
12, Liberec 25, IČ 269 944 45. Osobní údaje také zpracováváme pro účely párování plateb
darů. Toto zpracování provádíme na základě oprávněného zájmu správce.
Výtěžek z benefice Kašparovo taškaření je shromažďován na sbírkový účet, který je veden
jako transparentní účet. Zasláním finančních prostředků na transparentní účet vyjadřujete
svůj souhlas se zveřejněním vašeho jména a zaslané finanční částky.
Na základě oprávněného zájmu správce vaše osobní údaje také zpracováváme pro účely
vytváření statistik a archivace pro případ sporů nebo reklamací.

Právní předpisy nám dále ukládají povinnost archivace některých osobních a dalších údajů,
zejména pro účely vedení účetnictví, jako je jméno, příjmení, adresa, výše daru, číslo
bankovního účtu, ze kterého byl dar zaslán. O dárcích jako právnických osobách je více
v bodu X.
Dobrovolník – vaše osobní údaje zpracováváme v základním a nejnutnějším rozsahu tak, aby
byla
naplněna
podstata
vzniklého
vztahu
mezi
vámi
a
CK.
Poskytnutím souhlasu k marketingové komunikaci, vám budeme na jeho základě nabízet své
produkty a služby a informovat vás o novinkách a různých akcích.
Obchodní partner – vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu potřebném pro plnění našich
cílů a služeb a v souladu s právními předpisy České republiky.
Návštěvník webových stránek - za účelem měření návštěvností webových stránek a
přizpůsobení zobrazení webových stránek při procházení, zpracováváme údaje o návštěvách
našich webových stránek. A to zejména IP adresu, používaný internetový prohlížeč, datum a
délku návštěvy. Údaje o vašem chování se mohou ukládat jako tzv. cookies. Do souborů
cookies se neukládají žádné osobní údaje. Používání cookies můžete deaktivovat ve svém
internetovém prohlížeči, případně můžete uložené soubory cookies kdykoli sami ve svém
zařízení smazat.
IV. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souladu s platným a účinným zněním jsou všechny výše uvedené údaje shromažďovány a
zpracovávány pro účely naplňování cílů a poslání CK, pro naplňování podstaty vzniklých
právních aktů a k šíření obchodních a marketingových sdělení v podobě odborných informací
a zpráv z pracovního, genderového a profesního prostředí, marketingových materiálů,
nabídek spolupráce, pozvánek na odborné semináře a konference, a na kulturní a sportovní
akce pořádané správcem údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č.
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném a účinném znění a
občanského zákoníku (především § 11 – 16) v jeho platném a účinném znění, a za účelem
efektivnější komunikace se subjekty údajů.
V. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souladu s ustanoveními nového Nařízení EP a Rady EU č. 2016/679 v platném a účinném
znění subjekty údajů tímto udělují Centru Kašpar, z. s. dobrovolně souhlas se zpracováním
výše uvedených osobních údajů pro účely uvedené v odstavci č. IV. Tento souhlas udělují
subjekty osobních údajů při prvním kontaktu s CK např. vyplněním dotazníku, žádosti o
zasílání aktualit či v případě zápisu do seznamu dárců. Tento souhlas se uděluje na dobu
neurčitou, popř. do jeho odvolání příslušnou osobou nebo po dobu trvání smluvních
podmínek.
Informace o každém daru jsou archivovány po dobu 5 kalendářních let. Pokud jste nám
poskytli více darů, archivujeme vždy jen dary poskytnuté v posledních 5 letech, ledaže právní
předpisy České republiky vyžadují delší archivační dobu. Po omezenou dobu můžeme
archivované údaje použít k párování plateb.

U pravidelných darů uchováváme údaje po pět let od poslední obdržené platby.
VI. S KÝM OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLÍME
Vaše osobní údaje zpřístupňujeme pouze důvěryhodným zpracovatelům:
-

Salesforce.com, inc. The Landmark at One Market, Suite 300, San Francisco, CA
94105, USA
Ministerstvo práce a sociálních věci České republiky a třetí strany tohoto úřadu
Ministerstvo financí České republiky a třetí strany tohoto úřadu
Facebook.com
K dotazníkovému šetření využíváme službu Google dotazníků
Interní správce serverů, případní další poskytovatelé zpracovatelských softwarů,
služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá. Na budoucí
poskytovatele však budeme ve věci ochrany Vašich osobních údajů klást stejné
nároky jako na sebe.

VII. KDE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME
Používáme zabezpečená elektronická úložiště nacházející se v členských zemích Evropské
Unie a USA, která však splňují Nařízení EP a Rady EU č. 2016/679 v platném a účinném znění.
VIII. PŘÍSTUP SUBJEKTU ÚDAJŮ K OSOBNÍM ÚDAJŮM
Subjekty osobních údajů mají dle ustanovení § 21 ZOOÚ v platném a účinném znění právo
mimo jiné na:










Právo na přístup: Máte právo na kopii osobních informací, které o vás uchováváme, a na
určité informace o tom, jak je využíváme.
Právo na opravu: Pokud se domníváte, že jsou informace, které o vás máme, nepřesné,
můžete nás požádat o jejich aktualizaci či změnu.
Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme za
účelem oprávněného zájmu. Jestliže nebudeme mít pro zpracování přesvědčivý
oprávněný důvod, nebudeme osobní údaje pro daný účel dále zpracovávat.
Právo na přenositelnost údajů: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom
vám poskytli vaše osobní údaje ve strojově čitelném formátu. Můžete nás například
požádat, abychom vám poskytli seznam darů, které jste nám poskytli. Můžete také
požádat, abychom údaje předali třetí osobě.
Právo na výmaz: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vaše údaje
vymazali, například pokud již osobní údaje nejsou nutné pro původní účel. Musí to však
být vyvážené s ohledem na jiné faktory a naše zákonné povinnosti
Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom
přestali vaše osobní údaje využívat, například pokud se domníváte, že nejsou přesné
nebo pokud se domníváte, že není potřeba, abychom vaše osobní údaje nadále využívali.

Udělený souhlas jsou dotčené osoby oprávněny kdykoliv odvolat písemným sdělením
doručeným do sídla Centrum Kašpar, z. s., se sídlem Kašparova 73, PSČ 463 12, Liberec 25 či
na elektronickou adresu správce osobních údajů dotaz@centrum-kaspar.cz.

Máte právo na stížnost ohledně zpracování vašich osobních údajů, a to u státního
dohlížitelského orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje
naleznete na webových stránkách http://www.uoou.cz. Budeme rádi, pokud se nejprve
obrátíte na nás, abychom udělali nezbytné kroky vedoucí k nápravě.

IX. ZVEŘEJNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Subjekt údajů souhlasí s tím, že v případě, že poskytne Centru Kašpar, z. s. dar, CK může
zveřejnit jeho jméno a příjmení ve výroční zprávě či na svých internetových stránkách
(www.centrum-kaspar.cz), nebo na jiných propagačních materiálech spolu s údajem, že se
jedná o dárce.
X. SOUHLAS S UVÁDĚNÍM ÚDAJŮ O PRÁVNICKÉ OSOBĚ
Je-li dárcem právnická osoba (společnost s ručením omezením, spolek, akciová společnost,
obec či jiné), uděluje tímto souhlas k uvádění jeho obchodní firmy či názvu a údaje o tom, že
je dárcem na internetových stránkách Centra Kašpar, z. s. (www.centrum-kaspar.cz) nebo na
jiných propagačních materiálech.
Dárce či podporovatel, který je právnickou osobou, dále souhlasí, že ho Centrum Kašpar, z. s.
může kdykoliv kontaktovat za účelem šíření obchodních sdělení v podobě odborných
právních informací a zpráv, marketingových materiálů, nabídek spolupráce, pozvánek na
odborné semináře a konference, a na kulturní a sportovní akce pořádané Centrm Kašpar, z.
s. prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti, v platném a účinném znění a občanského zákoníku
(především § 11 – 16) v jeho platném a účinném znění, a za účelem efektivnější komunikace
se subjekty údajů.

