Zásady o ochraně osobních údajů (dále jen „Zásady“)
Tyto Zásady shrnují způsob a postup při zpracování osobních údajů ze strany Alzheimer nadační fond,
IČO: 24828360, se sídlem Praha 8, Šimůnkova 1600/5, PSČ 18000, vedeného u Městského soudu v Praze
pod sp. zn. N 838, pokud se jedná o osobní údaje dárců a příjemců darů, a to v souladu s Nařízením
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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).
Správcem osobních údajů je Alzheimer nadační fond, IČO: 24828360, se sídlem Praha 8, Šimůnkova
1600/5, PSČ 18000, vedený u Městského soudu v Praze pod sp. zn. N 838 (dále jen „ANF“).
Níže se dozvíte, jak bude ANF zpracovávat Vaše údaje. V Zásadách je zejména vysvětleno:
 jaké informace shromažďujeme a z jakého důvodu;
 jak tyto informace využíváme; a
 jaké možnosti nabízíme včetně získání přístupu k informacím a jejich aktualizacím.
Subjektem údajů jsou:
 dárci;
 příjemci darů;
(dále společně jen „Subjekty údajů“).
Jaké osobní údaje ANF shromažďuje a zpracovává?
ANF shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje
Subjektů údajů, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail, bankovní spojení (dále jen
„osobní údaje“).
K jakým účelům a z jakých právních titulů ANF osobní údaje využívá a zpracovává?

Bez souhlasu Subjektů údajů ANF zpracovává osobní údaje na základě následujících právních titulů a
pro následující účely:
a) Právní titul: Plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy
provedených na Vaši žádost.
Účel:
 Realizace smluvního závazku – příjem daru a poskytnutí daru.
b) Právní titul: Ochrana práv a právem chráněných zájmů ANF.
Účel:
 Evidence Subjektů údajů.
c) Právní titul: Plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona.
Účel:
 Vedení účetnictví, daňové účely.
Údaje o potenciálních, současných či minulých Subjektech údajů může ANF zpracovávat pro účely tzv.
přímého marketingu, což je typicky zasílání e-mailů s nabídkami podobných výrobků či služeb, jaké jste
od ANF odebírali, i bez Vašeho výslovného souhlasu. Toto jednání ANF je v souladu s ust. § 7 zákona
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, kdy jsme oprávněni Vám zasílat
marketingová sdělení na Vaši e-mailovou adresu; budete kontaktován/a nevyžádaným directmailem
obsahujícím marketingová sdělení týkající se obdobných produktů a služeb ANF a jeho obchodních
partnerů. Toto zasílání můžete kdykoliv odmítnout na adrese sídla ANF prostřednictvím e-mailové
adresy sekretariat@alzheimernf.cz nebo za využití tzv. opt-outu v přímo zaslaném obchodním sdělení.
Zasílání nabídek dle předchozího odstavce není časově omezeno, pokud ovšem vyjádříte přání, aby ANF
takové nabídky již dále nezasílal, nebude je zasílat. I nadále však ANF bude zpracovávat po přiměřenou
dobu základní osobní údaje a údaje o zasílání, aby byl ANF schopen prokázat, proč Vám tyto nabídky
zasílal, a dále za účelem plnění právních povinností, zejména podle předpisů upravujících vedení
účetnictví a daní a předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
Jak dlouho ANF údaje zpracovává?
ANF zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a
dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu s ANF, nebo dokud nebyl odvolán souhlas se
zpracováním osobních údajů, pokud byl souhlas ke zpracování osobních údajů potřeba.
Z jakých zdrojů ANF osobní údaje získává?
Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy nebo během
darování.
Jakým způsobem ANF zajišťuje ochranu osobních údajů?
Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a ANF disponuje
kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální ochranu
zpracovávaných Osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, jejich ztrátou nebo
zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.
Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či
smluvně převzatých povinností, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo
v listinné podobě.
Komu ANF osobní údaje poskytuje nebo předává?
Zpracovatelé osobních údajů:
a) Ing. Marta Vaňková, IČO : 86615831, adresa: Za Sadem 222/3, Praha 8 – Březiněves, 182 00;
b) Sdružení VIA, z.ú. IČO: 27013812, adresa: Dělnická 9, Praha 7- Holešovice, 170 00.
Příjemci osobních údajů:
a) Státní orgány, pokud je povinnost osobní údaje předat stanovena zákonem nebo je to nezbytné pro
ochranu práv ANF.
ANF může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na
základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sám
ANF.
ANF nepředává osobní údaje do třetích zemí.
Jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?
V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva Subjektu údajů. Máte právo na přístup
k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů
přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních
údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění
právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom Vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva
můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu
sekretariat@alzheimernf.cz.
V případě, kdy ANF zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv
odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování Vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti
takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku Vás
budeme informovat.
Pokud ANF obdrží takovou žádost, bude informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného
odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě
potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. ANF není v určitých
případech povinen zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně
nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech ANF může (i) uložit
přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací
nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.
Pokud ANF obdrží výše uvedenou žádost, ale bude mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele,
může jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.
Informace o tom, že jste u ANF uplatnili svoje práva a jak ANF Vaši žádost vyřídil, se po přiměřenou
dobu (4 let) uloží za účelem dokladování této skutečnosti a ochrany práv.

Jak ANF informuje o Zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?
Klient je informován o pravidlech zpracování osobních údajů pokaždé, když ANF poskytuje některé
osobní údaje. Tyto Zásady a další detailní informace jsou veřejně přístupné na internetových stránkách
ANF http://www.alzheimernf.cz/.
Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?
Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit Vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů,
máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
www.uoou.cz
Závěr
Tyto Zásady o ochraně osobních údajů může ANF podle uvážení upravit či doplnit. V případě, že dojde
ke změnám v těchto Zásadách, změní se i datum poslední revize uvedené v dolní části této stránky,
přičemž takto upravené či doplněné Zásady budou ve vztahu k Vám a Vašim informacím účinné od
tohoto data. Doporučujeme Vám pravidelně kontrolovat tyto Zásady, abyste měl/a přehled o tom, jakým
způsobem ANF chrání Vaše Osobní údaje.
Nabytí platnosti a účinnosti
Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem vyhlášení uvedeného v zápatí. Tyto Zásady se vyhlašují
s účinností na dobu neurčitou.
Vyhlášení: 21.5.2018

