Prohlášení o ochraně osobních údajů a jejich používání
v souvislosti s GDPR
Ochrana soukromí včetně ochrany osobních údajů je podmínkou vzájemné důvěry a je proto
jednou ze základních hodnot nadačního fondu Moravská krása – dále jako „nadační fond“.
Pro Vaši informovanost, příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním proto sdělujeme, že
při zpracování Vašich osobních údajů dodržujeme nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů – dále jen „GDPR“ a další relevantními právní předpisy v oblasti
ochrany osobních údajů a řídíme se následujícími pravidly:
1.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů je Moravská krása, nadační fond se sídlem Lednická, 62/91,
Charvátská Nová Ves, 690 06 Břeclav, IČ 096 74 934, zapsaný v nadačním rejstříku u
Krajského soudu v Brně, oddíl N, vložka 752 – dále jen „správce“.
Kontaktní údaje správce jsou:
Moravská krása, nadační fond
Lednická, 62/91,
Charvátská Nová Ves
690 06 Břeclav
e-mail: info@moravskakrasa.cz
telefon: +420 608 888 468
2.

Osobní údaje a jejich využití

Správce zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po
dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů. Případné žádosti subjektů o výmaz
osobních údajů, či o omezení zpracování, budou vyřízeny do 30 dnů od doručení této žádosti.
3.

Účely zpracování osobních údajů
a)

Zajištění činnosti, pro níž byl fond zřízen

b)

Vedení databáze dárců a příjemců podpory od nadačního fondu

c)

Ochrana práv nadačního fondu

d)

Ochrana osob a majetku v prostorách nadačního fondu

Pro výše uvedené účely a komunikaci s vámi v souvislosti s těmito účely zpracováváme údaje
typu: jméno, příjmení, titul, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu.
Osobní údaje dárců a příjemců podpory zpracováváme primárně za účelem správného
zaúčtování daru či podpory, vystavení potvrzení o přijetí daru, které si mohou dárci uplatnit ve
svém daňovém přiznání a snížit si tak základ daně z příjmu, poděkování a informování o využití
darovaných prostředků, k informování o činnosti nadačního fondu, pro účely vykazování
poskytnuté podpory. Toto zpracování provádíme na základě oprávněného zájmu v rámci naší
činnosti nadačního fondu. Údaje můžeme použít také k vytváření statistik a archivace pro
plnění daňových a dalších právních povinností určených zákonem.

4.

Přístup k osobním údajům

Osobní údaje zpracováváme přímo, a to v písemné a elektronické formě a neposkytujeme je
žádným třetím stranám. Údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle nadačního
fondu a jeho zaměstnanců zpracovávány také dalšími osobami v postavení zpracovatelů, vždy
však pouze na základě uzavřené smlouvy o zpracování respektující Vaše práva na ochranu
osobních údajů a zavazující případné zpracovatele k dodržování platných právních předpisů
týkajících se ochrany osobních údajů.
5.

Doba zpracovávání osobních údajů

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu existence smluvního vztahu a po dobu, po kterou
trvá oprávněný zájem, nejdéle však 5 let od jeho ukončení. Údaje zpracovávané na základě
souhlasu budou uchovávány po dobu uvedenou v souhlasu, či do jeho odvolání nejdéle však
po dobu 10 let od jeho udělení. Osobní údaje pro jejichž zpracování již pominul účel, nebo
uplynula doba, po kterou mohou být tyto údaje zpracovávány, jsou bezodkladně a nenávratně
zlikvidovány.
6.

Zabezpečení údajů

Ochrana Vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich
bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného
přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení, úniku nebo zneužití. Způsoby zabezpečení
vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.
7.

Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je
opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení
o zpracování, na opravu, výmaz, omezení zpracování, přenos, námitku proti zpracování, podat
stížnost u dozorového úřadu. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného
souhlasu také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět.
V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na
kontaktní adrese společnosti nebo na emailové adrese info@moravskakrasa.cz

V Charvátské Nové Vsi, 20. listopadu 2020

Moravská krása, nadační fond

