Zásady zpracování osobních údajů
Spolek Cesta za snem, z.s., IČO 22712950, se sídlem José Martího 269/31, Praha 6,
zapsaný v registru spolků vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. L 24755 (dále jen
„CZS“), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně
důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany
osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro CZS prioritou.
CZS je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679),
správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje
pro své poslání, tj. pro spojení jednotlivých komunit v jednu celistvou společnost bez bariér
a rozdílů.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje
shromážděné CZS během její činnosti, tj. na základě plnění smluvního vztahu, právní
povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu se zpracováním osobních
údajů.
Zásady ochrany osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů, způsoby
jejich využívání, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů,
jednotlivých příjemcích osobních údajů, době uchování osobních údajů a o Vašich
právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje mohou být spolkem CZS zpracovávány pro tyto účely:
•

•
•
•
•
•
•
•

Pořádání akcí pro všechny bez rozdílu (např. počet účastníků minulých ročníků,
jména a kontaktní údaje pro zájemce o připravovanou akci, druh hendikepu – výhradně
pro zajištění vhodných podmínek akce)
Dokumentární foto / video z jednotlivých akcí
Dokumentární videa o osobnostech nejen ze světa hendikepovaných
Plnění smluvního vztahu (např. při uzavření obchodních či darovacích smluv);
Správa uživatelských účtů (např. při zadání osobních údajů v případě správy týmů);
Zasílání newsletteru a příležitostné nabídky akcí
Účetní a daňové účely (plnění právních povinností ve smyslu účetní a daňové
legislativy);
Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které CZS
plní, patří např. poskytování informací orgánům veřejné moci).

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
CZS je oprávněno zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od
jednotlivých subjektů údajů získalo:

Údaje subjektů
údajů

Účely zpracování:

Jméno a příjmení

uspořádání akce a případný výběr účastníků, plnění smluvního
vztahu, správa uživatelských účtů, zasílání newsletteru, účetní a
daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností

Kontaktní adresa

plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely, plnění ostatních
zákonných povinností

E-mail

plnění smluvního vztahu, správa uživatelských účtů, zasílání
newsletteru a příležitostných nabídek, plnění ostatních zákonných
povinností

Telefonní číslo

plnění smluvního vztahu, správa uživatelských účtů, informace o
připravovaných akcích, plnění ostatních zákonných povinností

Číslo účtu,
IČO, DIČ

plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely, plnění ostatních
zákonných povinností

Kontaktní osoba
/u firmy/

plnění smluvního vztahu, rychlejší a efektivnější komunikace s
partnery

Druh hendikepu

uspořádání akce a případný výběr účastníků (hendikepovaní mají
vždy přednost), plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely,
plnění ostatních zákonných povinností (evidujeme např. paraplegik,
kvadruplegik, nevidomý, amputář)

Audiovizuální
záznam /
fotografie

dokumentární účely. Audiovizuální záznamy ani fotografie nejsou
zpracovávány zvláštními technickými prostředky umožňujícími
jedinečnou identifikaci nebo autentizaci fyzické osoby, proto nejsou
považovány za zpracování zvláštních kategorií osobních údajů (odst.
(51) úvodu Nařízení 2016/679)

Osobní údaje jsou v CZS zpracovávány jak manuálně, tak také automatizovaně.
K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely uspořádání akce a
jejího vybavení. K automatizovanému zpracování osobních údajů dále dochází v
případech, kdy byl z Vaší strany udělen souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely
zasílání newsletteru.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V CZS jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či
jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů CZS, a to pouze v míře nezbytné
pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, případně na základě souhlasu se
zpracováním osobních údajů.
Dokumentární audiovizuální záznamy či fotografie poskytujeme našim obchodním
partnerům, kteří finančně či materiálně podporují vlastní uspořádání akce, dále jsou
dostupné na sociálních sítích, na našich webových stránkách, v televizi, v tisku.
Audiovizuální záznamy ani fotografie nejsou zpracovávány zvláštními technickými
prostředky umožňujícími jedinečnou identifikaci nebo autentizaci fyzické osoby.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k
zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po
dobu, po kterou je CZS povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat
podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili
souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je
dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

Účel zpracování

Doba uchování

Uspořádání akce

5 let po ukončení akce, a to výhradně za účelem přípravy
obdobných projektů

Plnění smluvního
vztahu

po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 5 let od ukončení
smluvního vztahu

Správa uživatelských
účtů ke službám

po dobu trvání příslušného uživatelského účtu

Zasílání newsletteru a
nabídek akcí

po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů,
případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v
souladu s platnou legislativou

Účetní a daňové účely

po dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po
poskytnutí plnění

Plnění ostatních
zákonných povinností

maximálně po dobu 5 let

Dokumentární účely

neomezeně

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

•

•

•

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů
vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním
údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) požadovat
vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana
osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s
právními předpisy, (iv) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro
účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly
zpracovávány protiprávně, (v) na omezení zpracování osobních údajů, (vi) na
přenositelnost údajů a (vii) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních
údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro
zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména,
je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na
Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou
stížnost.
Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás CZS zpracovává
osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje
zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat
přístup. V případě opakované žádosti bude CZS oprávněna za kopii poskytnutých
osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás budeme
informovat.
Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že máte
pocit, že o Vás CZS zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo
požadovat jejich opravu. CZS opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s
ohledem na technické možnosti.
Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, CZS vymaže Vaše osobní údaje
pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak
zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a
neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to CZS ukládá
zákonná povinnost.

•

•

•

Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na
výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete
po CZS požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby CZS Vaše osobní údaje
předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě,
že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích
osob, CZS Vaší žádosti nebude moci vyhovět.
Právo vznést námitku: máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních
údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů CZS. V
případě, že CZS neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který
převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší
námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla CZS nebo emailem na
selnekovicova@cestazasnem.cz. CZS si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit
identitu žadatele o předmětná práva.
Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

