
 

 
 

Poučení v souvislosti se zpracováním osobních údajů a citlivých osobních údajů 

Na základě znění zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, je nutno mít Váš souhlas se zpracováním osobních 
údajů, včetně tzv. citlivých údajů.V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“) 
uděluje subjekt, resp. zákonný zástupce subjektu, nadačnímu fondu DOBRÝ ANDĚL, nadační fond dobrovolně oprávnění 
shromaždovat, uchovávat a dále zpracovávat osobní údaje a citlivé údaje subjektu ve smyslu Zákona. 

Správce osobních a citlivých údajů: Nadační fond DOBRÝ ANDĚL, nadační fond, se sídlem Praha 5, Smíchov, Švédská 1010, PSČ 150 
00, IČ: 241 61 501 (dále jen „Správce“). 

Zpracovávané osobní údaje: Jméno a příjmení, adresa, tel. číslo, mobilní telefon, emailová adresa, datum a místo narození, 
rodinný stav, údaj o počtu a věku dětí, informace o finanční situaci rodiny (pokud je rodina sama poskytuje), fotografie a další 
údaje poskytnuté v rámci této žádosti vztahující se k subjektu a ke všem členům jeho rodiny (včetně počtu a věku dětí atd.). 

Zpracovávané citlivé osobní údaje: Informace o zdravotním stavu. 

Informace pro zpracování osobních údajů dle § 5 a § 9 Zákona: 

Účel zpracování osobních a citlivých údajů: Správce bude zpracovávat osobní a citlivé údaje pro účel dosahování obecně 
prospěšných cílů Správce, kterým je v souladu s nadační listinou a statutem Správce zejména činnost směřující k zabezpečení 
pravidelné finanční, materiální a jiné adresné podpory nezaopatřeným dětem a rodinám s nezaopatřenými dětmi, kde dítě nebo 
rodič trpí rakovinou nebo dítě trpí jinou závažnou chorobou, například dětskou mozkovou obrnou, cystickou fibrózou, Downovým 
syndromem nebo svalovou dystrofií, a které se dostaly vlivem zákeřné nemoci do finanční tísně. 
 
Adresnost podpory je zajištěna přímou kontrolou dárců, kdy každý dárce po přihlášení k webu vidí, jakým rodinám jeho příspěvek 
byl poskytnut a jak se vyvíjí zdravotní a sociální situace každé konkrétní rodiny. Údaje od rodin jsou s jejich souhlasem 
poskytovány pouze těm dárcům, kteří poskytli finanční příspěvek této konkrétní rodině. V některých případech slouží získané 
údaje k veřejné prezentaci a marketingové činnosti Správce, takto jsou však využity pouze s předchozím speciálním výslovným 
souhlasem konkrétní rodiny. 
  
Prostředky a způsob zpracování osobních údajů: Osobní údaje (včetně citlivých údajů) jsou od subjektu získávány na základě této 
žádosti, případně telefonicky či jinou cestou. Veškerá data jsou zpracovávána v písemné a digitální formě.  

Dobrovolnost a možnost odvolání souhlasu se zpracováním: Poskytnutí osobních údajů (včetně citlivých údajů) je zcela 
dobrovolné. Souhlas, který subjekt tímto poskytuje, může na vlastní žádost kdykoli také odvolat písemnou formou na adrese 
Správce. V případě odvolání souhlasu budou veškeré osobní a citlivé údaje nevratně bezpečným způsobem zlikvidovány a nebude 
již možné je v budoucnu obnovit. 

Období pro které subjekt souhlasí se zpracováváním: Souhlas se zpracováním poskytuje subjekt Správci na celé období přijímání 
podpory ze strany Správce dle této žádosti. Období, pro které je souhlas udělen, končí také písemným odvoláním souhlasu 
subjektem na adrese Správce.  

Další údaje ve smyslu informační povinnosti dle § 11 Zákona: 

Rozsah zpracování: Rozsah zpracování osobních údajů a citlivých údajů odpovídá výše uvedeným účelům jejich zpracování, jedná 
se tak zejména o zpracování adresných a identifikačních osobních údajů, dalších údajů obsažených v této žádosti, popřípadě 
dalších nezbytných údajů potřebných ke splnění daného účelu a citlivých údajů.  

Subjekty zpracovávající údaje: Poskytnuté osobní údaje (včetně citlivých údajů) budou zpracovány Správcem a dále subjekty v 
postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů dle § 6 Zákona. O konkrétním 
zpracovateli bude subjekt vždy informován. Veškeré závazky týkající se ochrany osobních a citlivých údajů se vždy vztahují i na 
zpracovatele. 

Zpřístupnění údajů jiným subjektům: Osobní údaje a citlivé údaje mohou být zpřístupněny mimo subjektů oprávněných dle 
příslušných právních předpisů a v souladu se Zákonem (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) pouze fyzickým a 
právnickým osobám (resp. jejich zaměstnancům), jimiž poskytnuté prostředky bude subjekt na základě této žádosti od Správce 
dostávat (dárce). Z poskytnutých osobních a citlivých údajů pak budou: 

� dárci zpřístupněny (po přihlášení do systému) jméno a příjmení příjemce daru, adresu jeho bydliště, jeho mobilní 
telefon a číslo na pevnou linku, e-mailový kontakt, datum narození a životní příběh; 

� pouze pro interní účely Správce (vyhodnocení žádosti, odeslání finančních příspěvků atp.) použity také další poskytnuté 
údaje, zejména číslo běžného účtu a prohlášení o finanční situaci rodiny (tedy přehled o příjmech a výdajích). 

Se zvláštní předchozím souhlasem mohou být osobní a citlivé údaje zpřístupněny i dalším osobám, případně veřejnosti, 
v souvislosti s veřejnou prezentací a marketingovou činností Správce. 

Poučení dle podle § 12 a 21 Zákona: 

Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádá-li subjekt o informaci o zpracování svých osobních údajů (včetně 
citlivých údajů), je mu Správce povinen tuto informaci (obsahující vždy sdělení dle § 12 odst. 2 Zákona) bez zbytečného odkladu 



 

 
 

předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí 
informace. 

Ochrana práv dle § 21 Zákona: Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů 
(včetně citlivých údajů), které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, 
zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat Správce nebo zpracovatele o 
vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, 
doplněním nebo likvidací osobních údajů). Subjekt má právo se se svými oprávněnými žádostmi obracet na Správce a pokud jim 
Správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže subjekt obrátit i přímo. Pokud by vznikla v 
důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle 
zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník). 

Prohlašuji, že jsem byl seznámen s tímto dokumentem. 

V …………………………………… dne………………………  Jméno a příjmení a podpis: …………………………………………………………… 


