Zásady zpracování a ochrany osobních údajů
Nadace na ochranu zvířat
v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2016/697
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),
(General Data Protection Regulation – GDPR)
NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT považuje ochranu soukromí a ochranu osobních údajů za velmi významnou a
proto vydává tyto Zásady zpracování a ochrany osobních údajů - Nadace na ochranu zvířat (dále jen
„Zásady”), jejichž cílem je poskytnutí informací o tom, jaké osobní údaje Nadace na ochranu zvířat
zpracovává pro potřeby své činnosti a její účel, pro plnění svého poslání a cílů, pro poskytování svých služeb a
při návštěvách internetových stránek provozovaných Nadací na ochranu zvířat. Součástí těchto Zásad je také
definice k jakým účelům a jak dlouho Nadace na ochranu zvířat osobní údaje v souladu s platnými právními
předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým
osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT
Za Nadaci na ochranu zvířat se v těchto Zásadách označuje nevládní nezisková organizace - Nadace na
ochranu zvířat, se sídlem Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4, IČ: 61387878, zapsaná v nadačním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 290 (dále též jen „Nadace“).
Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů dárců, dobrovolníků, spolupracovníků, odběratelů a
dodavatelů služeb, partnerů a sponzorů, příznivců, kolegů a přátel Nadace a přiměřeně i jejich zástupců či
kontaktních osob a návštěvníků internetových stránek provozovaných Nadací, a to vždy v rozsahu osobních
údajů odpovídajících jejich postavení vůči Nadaci.

Co je GDPR
Obecné nařízení představuje aktualizovaný právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru,
který bude od 25. května 2018 přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv
subjektu údajů (fyzické osoby). V českém právním prostředí tak obecné nařízení od 25. května 2018 nahradí
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který v současné době stanovuje povinnosti a práva při
zpracování osobních údajů.
Charakteristická pro obecné nařízení je jeho univerzální použitelnost ve všech státech Evropské unie (a
Islandu, Norsku a Lichtenštejnsku) a tudíž i sjednocující účinek právní úpravy, jelikož jednotná pravidla pro
zpracování osobních údajů budou platit v každém státě EU i ve třech dříve jmenovaných státech. Právě
zajištění větší jednotnosti pravidel ochrany osobních údajů bylo i jedním z cílů přijetí obecného nařízení.
Celý název předpisu je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 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). Anglická zkratka obecného nařízení, se kterou se lze setkat v
odborných textech či hovoru, je GDPR, z anglického názvu General Data Protection Regulation (dále též jen
„GDPR“).
Zásady zpracování osobních údajů Nadací jsou vydány v souladu s nařízením GDPR a souvisejícími právními
předpisy. Nadace na ochranu zvířat prohlašuje, že dodržuje veškerá pravidla v souladu s výše uvedeným
nařízením - GDPR.
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Právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů se rozumí právní předpisy, které jsou součástí
českého právního řádu, včetně příslušných mezinárodních smluv a právních předpisů Evropské unie, a které
se týkají ochrany osobních údajů fyzických osob coby subjektů údajů.

Účel založení, poslání a činnost Nadace na ochranu zvířat
Nadace na ochranu zvířat byla založena dle Zakladatelské listiny o založení Nadace na ochranu zvířat ze dne
7. 12. 1994 a dle Statutu Nadace na ochranu zvířat ze dne 7. 12. 1994, ve znění pozdějších dodatků, za
následujícím účelem:
 vybudování informačního, propagačního a vzdělávacího centra ochrany zvířat,
 pomoci národním ochranářským organizacím a příslušným vládním orgánům v jejich práci na úseku
ochrany zvířat,
 pomoci při řešení problematiky toulavých a opuštěných zvířat a zavádění humánních metod kontroly
populace opuštěných a toulavých zvířat,
 pomoci při provádění specifických ochranářských projektů v České republice a v zahraničí,
 rozvíjení národní a mezinárodní spolupráce v ochraně zvířat volně žijících i chovaných v lidské péči.
Posláním Nadace je trvale zlepšovat a harmonizovat vztah člověk – zvíře – životní prostředí, hájit zájmy a
práva zvířat, pomáhat zmírňovat utrpení a zajišťovat přijatelné životní podmínky zvířat v lidské péči, držených
v zajetí i zvířat volně žijících.
Toto poslání vychází z přesvědčení, že zvířata jsou cítící bytosti, které si zasluhují pozornost, péči a ochranu ze
strany člověka. Vychází z myšlenky, že každý život (nejen ten lidský) má svou vlastní neopakovatelnou
hodnotu a že v přírodě existují vzájemné vazby pro přežití všech živých organismů a udržení rovnováhy
celého ekosystému.
Poslání je založeno na ochranářském hesle Poznej a chraň! Důraz je proto kladen především na osvětu a
vzdělávání odborné i laické veřejnosti.
Nadace své poslání naplňuje podporou projektů, které odpovídají jejím cílům a prioritám, a vlastní činností,
při níž využívá všech dostupných forem spolupráce se subjekty působícími na poli praktické ochrany zvířat i
v oblasti jejich nepřímé ochrany.
Nadace naplňuje své poslání následujícími činnostmi:


grantová činnost a veřejná sbírka – podpora projektů odpovídajících nadačním cílům a prioritám;
přerozdělování finančních prostředků útulkům a záchranným stanicím na území ČR a jiným neziskovým
organizacím působícím v ochraně zvířat,



osvětová a vzdělávací činnost – pořádání akcí, setkání, besed, seminářů a konferencí; provozování
informačních stránek, vydávání a šíření tiskových a informačních materiálů, vydáváním a šířením
newsletteru, direct mailů, bulletinů a jiných informačních materiálů a zpráv o činnosti / aktivitách,
projektech, kampaních, petičních iniciativách a akcích Nadace; realizace kampaní, petičních iniciativ, akcí
a projektů zaměřených na ochranu zvířat ve spolupráci s jinými organizacemi nebo ve vlastní produkci;
oslovování veřejnosti a šíření problematiky ochrany zvířat ve sdělovacích prostředcích,



poradenská činnost – poskytování poradenských služeb pro širokou veřejnost; pomoc při řešení
konkrétních případů a aktivní vyhledávání závažných případů týrání zvířat a zanedbání péče o ně;
monitorování podmínek chovu domácích, hospodářských, kožešinových a volně žijících zvířat,



legislativní činnost – trvalé prosazování úprav české a evropské legislativy, tvorba legislativních návrhů
nových zákonů a směrnic a návrhů úprav již existujících, které zajistí větší pohodu zvířat a zvýší ochranu
jejich práv,



spolupráce | networking – spolupráce s domácími a zahraničními ochranářskými organizacemi.
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Nadace jako Správce osobních údajů
Nadace jako Správce osobní údaje primárně zpracovává a určuje účel a prostředky zpracování osobních
údajů.
Nadace eviduje a zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením GDPR na základě oprávněného zájmu a
výhradně pro potřeby své činnosti a zasílání občasných informací o své činnosti, ať již prostřednictvím
newsletteru, emailových zpráv nebo jiných marketingových nástrojů a komunikací.
Nadace není zpracovatelem žádných osobních údajů fyzických osob pro třetí strany, vyjma přesně
vyjmenovaných situací v těchto Zásadách.
Z právního hlediska je Nadace ve vztahu zpracovatele osobních údajů fyzických osob vůči svým dárcům,
dobrovolníkům, spolupracovníkům, odběratelům a dodavatelům služeb, partnerům a sponzorům,
příznivcům, kolegům a přátelům a přiměřeně i vůči jejich zástupcům či kontaktním osobám a návštěvníkům
internetových stránek provozovaných Nadací (www.ochranazvirat.cz).
Dále Nadace eviduje a zpracovává osobní údaje nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je
subjekt údajů, případně i pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost těchto
subjektů. Jedná se o osoby, které jsou ve smluvním vztahu s Nadací a s nimiž Nadace uzavírá smlouvy o
spolupráci a reciprocitě, dohody o spolupráci, smlouvy o daru, autorské smlouvy a smlouvy o licenčním
ujednání, zprostředkovatelské smlouvy, mandátní smlouvy, smlouvy o reklamě nebo jiné druhy smluv a
dohod.
Nadace dále eviduje a zpracovává údaje nezbytné pro splnění právních povinností stanovených jinými
právními předpisy (např. zákonem o účetnictví, zákonem o DPH), které subjektům nařizují archivovat po
stanovenou dobu účetní doklady, mnohdy obsahující osobní údaje fyzických osob. Z důvodu zachování
integrity účetních dat nejde například ve finančních výkazech zcela oddělit osobní údaje. Celistvost dat je
žádoucí také v případě zpětné kontroly finančního úřadu či úřadu práce.

K jakému účelu Nadace svěřené údaje používá
Údaje, které Nadace získala, používá v prvé řadě a zejména pro evidenci:
 dárců a jejich darů, nebo evidenci v případech, kdy nám někdo dar přislíbí,
 dobrovolníků, spolupracovníků a kolegů a výstupů ze spolupráce s nimi,
 partnerů a sponzorů a jejich podpory (darů), spolupráce a výstupů této podpory,
 příznivců a přátel a jejich podpory,
 odběratelů a dodavatelů služeb a zboží.
S pomocí těchto údajů Nadace také zpracovává souhrnné statistiky, které pomáhají pro její práci, evaluaci
činnosti i komunikaci.
Díky svěřeným kontaktním údajům Nadace také může zasílat občasné informace o své činnosti a také o tom,
jak jsou využívány získané dary, jaké jsou výstupy ze spolupráce s partnery, spolupracujícími organizacemi a
jednotlivci. Umožňují Nadaci poděkovat za přízeň, pomoc, podporu a spolupráci, a to i formou nabídky
zajímavých výhod (např. pozvánky a volné vstupenky na námi pořádané či spolupořádané akce apod.).
V žádném případě Nadace svěřené údaje nepředává, neposkytuje, nepřenechává a neprodává třetím osobám
a dalším stranám vyjma smluvních partnerů - zpracovatelů údajů (účetní firma vedoucí účetnictví a daňovou
evidenci Nadace) a smluvních partnerů, kteří Nadaci umožňují komunikaci s dárci, podporovateli a příznivci.
Všechny výše uvedené činnosti provádíme na základě:
a) oprávněného zájmu a pro potřeby naší činnosti,
b) nezbytnosti pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
c) nezbytnosti pro splnění právních povinností, které se na nás vztahují.
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Pověřenec pro ochranu osobních údajů – DPO (Data Protection Officer)
Nadace nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, z právního hlediska není po Nadaci
vyžadován.

Zpracování osobních údajů v Nadaci
Osobní údaje se mohou zpracovávat pouze na základě zákonného zpracování (a)nebo oprávněného titulu
(a)nebo na základě udělení souhlasu.
Nadace zpracovává osobní údaje fyzických osob z důvodu oprávněného zájmu, pro potřeby své činnosti a
výhradně k jejímu účelu a k zasílání aktuálních informací souvisejících s činností / aktivitami Nadace a s
internetovými stránkami www.ochranazvirat.cz.
Dále Nadace zpracovává osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
případně i pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost těchto subjektů. Jedná se o
osoby, které jsou ve smluvním vztahu s Nadací a s nimiž Nadace uzavírá smlouvy o spolupráci a reciprocitě,
dohody o spolupráci, smlouvy o daru, autorské smlouvy a smlouvy o licenčním ujednání, zprostředkovatelské
smlouvy, mandátní smlouvy, smlouvy o reklamě nebo jiné druhy smluv a dohod.
Nadace dále zpracovává údaje nezbytné pro plnění právních povinností stanovených jinými právními
předpisy (např. zákonem o účetnictví, zákonem o DPH), které subjektům nařizují archivovat po stanovenou
dobu účetní doklady, mnohdy obsahující osobní údaje fyzických osob. Z důvodu zachování integrity účetních
dat nejde například ve finančních výkazech zcela oddělit osobní údaje. Celistvost dat je žádoucí také v případě
zpětné kontroly finančního úřadu či úřadu práce.

Nejmenší možný rozsah zpracování údajů
Nadace eviduje a zpracovává osobní údaje v pokud možno nejmenším možném rozsahu, který je potřeba.
Rozsah je dále definován v těchto Zásadách. Všechny zpracovávané osobní údaje Nadace udržuje co
nejpřesnější a aktualizované.

Informace o zabezpečení údajů
Nadace klade důraz na náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných
technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním, před náhodnou
ztrátou, zničením nebo poškozením. Nadace má dostatečná organizační a technická opatření, včetně detailně
nastavených, interních procesních postupů pro zachování maximální bezpečnosti osobních údajů.
Nadace také věnuje péči technickému zabezpečení všech osobních údajů. Data jsou ukládána do samostatné
části datového úložiště na serveru Nadace, které je zabezpečeno technickými a organizačními opatřeními.
Data jsou zpracovávána na fyzicky oddělené interní síti, přičemž veřejná síť je oddělena od interní sítě.
Přístup na interní síť a k datům je umožněn jen v sídle Nadace a pouze vybraným a prověřeným pracovníkům
Nadace.
Nadace nezasahuje obsahově, technicky nebo právně do dat, která obdržela / obdrží a která jsou uložena /
ukládána na server Nadace. Nadace provádí automatické zálohování dat uložených na serveru Nadace.
Úložiště dat na serveru Nadace je koncipováno a provozováno tak, aby se předcházelo také fyzickému
zneužití osobních údajů. K osobním datům mají přístup (kromě výjimek uvedených v těchto Zásadách)
prostřednictvím přístupového hesla jen pracovníci Nadace a to vždy v rozsahu, který je nutný pro výkon jejich
pracovní činnosti. Oprávnění a přístup k osobním datům je povolen pouze pracovníkům Nadace, kteří jsou
důsledně proškoleni a kteří poskytují požadované záruky a zajišťují náležitou ochranu osobních údajů a práv
fyzických osob coby subjektů údajů.
Nadace veškeré osobní údaje uchovává na svém úložišti dat (na serveru) a ve svých datových systémech,
zálohy na svých zálohovacích médiích, a to na území České republiky. Úložiště dat (server) a datové systémy
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Nadace jsou umístěny či uchovávány pod přímou fyzickou kontrolou Nadace a to v prostorách sídla Nadace a
na zařízeních provozovaných Nadací. Nevyplývá-li ze Zásad jinak, nejsou osobní údaje poskytovány ani
zpřístupňovány třetím osobám.

Zálohování a obnova ze zálohy
Data a osobní údaje jsou pravidelně zálohované na zabezpečené úložiště provozované a kontrolované
Nadací. V provedených zálohách (souborech, snapshotech apod.) Nadace do dat nezasahuje a v případě
obnovy Nadace osobní data po obnově zpracovává tak, aby byla v souladu s těmito Zásadami.
V případě, že (například) dojde k poškození úložiště dat (serveru) a tím k poškození nebo ztrátě některých
osobních údajů, tak je Nadace oprávněna obnovit všechna potřebná data ze záloh, které jsou k tomuto účelu
určeny.

Osobní údaje evidované a zpracovávané Nadací
V souladu s nařízením GDPR jsou osobními údaji veškeré informace, které se vztahují k fyzické osobě a kterou
je Nadace schopna na základě těchto informací zcela jednoznačně identifikovat. Jedná se tedy o všechny
osobní údaje, díky lze jednoznačně a nezaměnitelně identifikovat konkrétní osobu subjektu údajů.
V oprávněném zájmu, pro potřeby své činnosti a plnění právních povinností Nadace eviduje a zpracovává
nebo může evidovat a zpracovávat osobní údaje, které jsou uvedené v těchto Zásadách.
Osobní identifikační údaje a adresní údaje evidované a zpracovávané Nadací
Osobní údaje získává Nadace od subjektů těchto údajů. Nadace eviduje a zpracovává zejména následující
osobní identifikační a adresní údaje:
 jméno a příjmení,
 emailová a/nebo poštovní adresa,
 případně bankovní spojení nebo IČ / DIČ (u dárců, sponzorů, dodavatelů a odběratelů).
Nadace neeviduje, neukládá a nezpracovává jakékoliv méně důležité informace a osobní údaje subjektu
údajů, jako je například věk, národnost, vzdělání nebo profese, které jsou Nadaci automaticky dostupné např.
ze sociální sítě Facebook a to v okamžiku, kdy se subjekt údajů stane fanouškem FB stránky Nadace.
Veškeré údaje jsou v příslušných formulářích (např. formulář pro dárce nebo dobrovolníky) vždy rozděleny na
povinné a nepovinné. U nepovinných je na zvážení subjektu údajů, zda je vyplní a pokud je vyplní, tak dává
Nadaci souhlas s evidencí a zpracováním těchto nepovinných údajů.
Vzhledem k časté elektronické komunikaci s Nadací (prostřednictvím elektronické pošty) není možné
jednoznačně identifikovat komunikující osobu a tím nelze vyloučit, že komunikaci a předávání osobních údajů
Nadaci neprovádí (neposkytuje osobní údaje Nadaci) namísto subjektu údajů někdo jiný - třetí osoba.
V případě, že třetí osoba, která komunikuje s Nadací namísto subjektu údajů či zastupuje subjekt údajů a
poskytuje Nadaci osobní údaje subjektu údajů, potvrzuje, že má pověření od subjektu údajů k poskytnutí jeho
osobních údajů Nadaci.
Osobní údaje mohou být v evidenci používány opakovaně a to u různých forem spolupráce a vztahu mezi
Nadací a subjektem údajů, případně v souvislosti s různou povahou a účelem použití údajů.
Údaje získané z komunikace mezi Nadací a subjektem údajů
Tyto údaje vznikají při komunikaci související s činností Nadace a poskytováním služeb Nadace mezi Nadací a
subjektem údajů. Jedná se o písemnou a elektronickou komunikaci se subjektem údajů, případně o textové
nebo chatové zprávy a případně další komunikace mezi Nadací a subjektem údajů.
Zabezpečení vstupu do nebytových prostor Nadace (videotelefon s kamerou)
Nadace z důvodu bezpečnosti provozuje u vstupu do svých nebytových prostor / kanceláří videotelefon
s integrovanou kamerou. Videotelefon s kamerou je umístěn vedle vstupních dveří do nebytových prostor
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Nadace, přičemž k spuštění kamery dochází automaticky, jakmile příchozí stiskne zvonek pro povolení
vstupu. Nadace však nepořizuje, neukládá a neuchovává žádné časosběrné záznamy / snímky záznamů
z kamery videotelefonu.

Účel, rozsah a doba zpracování osobních údajů
Rozsah a doba zpracovávaných osobních údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné
zpracovávat údaje na základě oprávněného zájmu a pro potřeby činnosti, na základě smlouvy nebo na
základě splnění právních povinností zákona.
Zpracovávání z důvodu oprávněných zájmů Nadace, splnění smlouvy a splnění právních povinností
Poskytnutí osobních údajů nutných pro splnění smlouvy, splnění právních povinností Nadace a ochranu
oprávněných zájmů Nadace je nutné a nelze jej odmítnout. K zpracování osobních údajů pro tyto účely
Nadace nepotřebuje souhlas.
Mazání a anonymizace osobních údajů
Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění těchto činností a po
dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou příslušnými právními předpisy. Následně jsou
osobní údaje vymazány či anonymizovány.
Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou uvedeny v těchto Zásadách.
Doba uchovávaní informací u dárců, sponzorů a partnerů, dodavatelů a odběratelů Nadace
U dárců, sponzorů a partnerů, dodavatelů a odběratelů je Nadace oprávněna zpracovávat v databázi Nadace
jejich základní, osobní identifikační a adresní / kontaktní údaje, údaje o komunikaci a údaje z jejich
komunikace s Nadací po dobu nejdéle 10 let ode dne posledního finančního plnění nebo kontaktu s Nadací.
Osobní údaje Nadace smaže (nebo provede jejich anonymizaci) nejpozději v následujícím kalendářním měsíci
po uplynutí doby v předchozí větě.
Informace o jednání a komunikace Nadace se subjektem údajů
V případě jednání a komunikace mezi Nadací a subjektem údajů (např. o uzavření smlouvy), které nebylo
završeno uzavřením smlouvy či dohody, je Nadace oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu
nejdéle 5 let od příslušného jednání. Osobní údaje Nadace smaže (nebo provede jejich anonymizaci)
nejpozději v následujícím kalendářním měsíci po uplynutí doby v předchozí větě.
Účetní doklady
Veškeré účetní doklady (faktury aj.) vystavené či přijaté Nadací jsou v souladu s příslušnými právními
předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení / přijetí. Z důvodu nutnosti doložit právní
důvod pro vystavení účetních dokladů jsou po dobu 10 let ode dne plnění archivovány i související účetní
dokumentace (např. smlouvy, objednávky aj.) a příslušné informace vztahující se k prvotním účetním
dokladům, vč. písemné či elektronické komunikace, pokud představuje potvrzení dokládající právní důvod
pro vystavení účetních dokladů (faktur aj.). Osobní údaje Nadace smaže (nebo provede jejich anonymizaci)
nejpozději v následujícím kalendářním měsíci po uplynutí doby v předchozí větě.
Zpracovávání údajů pro informační, osvětové a fundraisingové účely
Osobní údaje pro informační, osvětové a fundraisingové účely od 25. 5. 2018 nabírá Nadace s informovaným
souhlasem subjektu údajů. Poskytnutí souhlasu se zasíláním informací o činnosti Nadaci, pro informační,
osvětové a fundraisingové účely Nadace je dobrovolné a subjekt údajů může svůj souhlas kdykoli odvolat.
Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu následujících 5 let poté nebo do doby, dokud jej subjekt údajů
neodvolá. Osobní údaje Nadace smaže (nebo provede jejich anonymizaci) nejpozději v následujícím
kalendářním měsíci po uplynutí doby v předchozí větě nebo po odvolání souhlasu subjektu údajů.
Pro tyto účely mohou být na základě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů uvedené v těchto
Zásadách, a to po dobu, po kterou je Nadace oprávněna tyto údaje evidovat pro ochranu svých oprávněných
zájmů, pro potřeby své činnosti nebo splnění právních povinností, nejdéle však do odvolání souhlasu či do
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uplynutí doby 5 let ode dne ukončení plnění nebo posledního kontaktu Nadace a subjektu údajů, pokud jej
subjekt údajů dříve neodvolá. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho
osobních údajů ze strany Nadace pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito
Zásadami.
Osobní údaje uchazečů o zaměstnání v Nadaci
V případě uchazečů o zaměstnání v Nadaci jsou evidovány a zpracovávány pouze osobní údaje uvedené v
životopisu nebo v písemné a elektronické komunikaci související s výběrovým řízením. V případě, že nedojde
k uzavření pracovního poměru, jsou všechny osobní údaje zpracovávány nejdéle po dobu 5 let po skončení
výběrového řízení nebo vzájemné komunikace související s výběrovým řízením. Osobní údaje Nadace smaže
(nebo provede jejich anonymizaci) nejpozději v následujícím kalendářním měsíci po uplynutí doby v
předchozí větě.

Sdílení osobních údajů s jinými správci
Nadace nesdílí osobní údaje s jinými správci.

Kategorie zpracovatelů osobních údajů pro Nadaci
Nadace při plnění svých právních povinností a své činnosti využívá některé odborné a specializované služby
třetích stran. V případě, že externí dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od Nadace, mají postavení
zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v souladu s nařízením GDPR a příslušnými
právními předpisy, a pouze podle pokynů Nadace a pro účely, k nimž údaje dle pokynů Nadace mají
zpracovávat. Jde například o činnost vedení účetnictví a daňové evidence (účetní firma), rozesílání zásilek,
činnost znalců, advokátů nebo auditorů, externí správu IT systémů apod. Nadace s těmito třetími stranami –
zpracovateli údajů uzavírá smlouvu o zpracování údajů, v níž má zpracovatel stanoveny veškeré povinnosti k
ochraně a zabezpečení osobních údajů.
Zpracovateli jsou společnosti se sídlem výhradně na území České republiky. K předávání a zpracování
osobních údajů dochází vždy v souladu s nařízením GDPR a příslušnými právními předpisy.
Nadace v rámci plnění svých právních povinností, pokud je to žádáno, předává osobní údaje správním
orgánům a úřadům ve státní správě a místní samosprávě.

Způsob zpracování osobních údajů
Nadace zpracovává osobní údaje v tištěné a elektronické podobě za pomoci technických prostředků, SW
aplikací a databázových systémů. Nadace vede evidenci činností, a to jak ručních tak automatizovaných, při
kterých dochází k zpracování osobních údajů.
Zpracování údajů Nadace provádí ve svém sídle nebo mimo své sídlo (např. na akcích) jednotlivými
pověřenými pracovníky Nadace a to vždy za dodržení interních pravidel pro správu a nakládání s osobními
údaji.
Za účelem zpracování má Nadace stanovena technickoorganizační a bezpečnostní opatření, aby nemohlo
dojít k náhodnému nebo nahodilému neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich změnám, úpravám,
ztrátě, poškození nebo k jinému zneužití osobních údajů.
Nadace a všechny osoby účastnící se na zpracování osobních údajů respektují právo subjektů údajů na
ochranu soukromí a ochranu osobních údajů a proto vždy postupují v souladu s pravidly a v souladu s těmito
Zásadami a v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Sdělení a zprávy o činnosti Nadace zasílané písemně nebo elektronickou poštou
Z veškerých sdělení a zpráv zasílaných Nadací písemně nebo elektronickou poštou (e-mailem) je vždy zřejmé,
že jejich odesílatelem je Nadace a je vždy dostatečně zřejmé, o jaké sdělení se jedná. Tato informace je vždy
uvedena v předmětu, v záhlaví nebo v textu sdělení či zprávy.
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Sdělení a zprávy o činnosti může Nadace zasílat buď na základě oprávněného zájmu Nadace, a to jen do doby
než subjekt údajů vysloví nesouhlas, nebo na základě informovaného souhlasu subjektu údajů se
zpracováním osobních údajů pro tyto účely. V zaslaných sděleních a zprávách o činnosti je rovněž kontakt pro
odmítnutí zasílání těchto sdělení / zpráv.

Informace o právech subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Subjekt údajů může kdykoliv uplatnit svá práva ve vztahu k osobním údajům a k jejich zpracování Nadací.
Subjekt údajů, jehož lze dostatečně identifikovat jako konkrétní fyzickou osobu, která odpovídajícím
způsobem (v souladu s těmito Zásadami) prokáže Nadaci svoji totožnost, má následující práva:








právo požadovat informaci, jaké osobní údaje Nadace zpracovává,
právo vyžádat si od Nadace kopii zpracovávaných osobních údajů a tyto údaje aktualizovat nebo opravit,
případně požadovat omezení zpracování osobních údajů,
právo na nepřenositelnost osobních údajů,
právo požadovat po Nadaci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů Nadací,
právo požadovat po Nadaci výmaz osobních údajů,
právo v případě důvodných pochybností o dodržování zákonných povinností souvisejících se zpracováním
osobních údajů obrátit se na Nadaci coby Správce údajů nebo na dozorový úřad, jímž je Úřad pro ochranu
osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje Správce
NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT
se sídlem Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4, CZ
IČ: 61387878
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 290
tel.: +420 222 135 460
fax: +420 222 135 461
e-mail: nadace@ochranazvirat.cz
www.ochranazvirat.cz
https://www.facebook.com/NadaceNaOchranuZvirat
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit, ať již emailem na shora uvedenou emailovou
adresu nebo telefonicky na tel. č.: 222 135 460.
Pro informace a žádosti týkající se evidence a zpracování Vašich osobních údajů Nadací kontaktujte Lucii
Černou (lcerna@ochranazvirat.cz) nebo Janu Heřmánkovou (jhermankova@ochranazvirat.cz).

Zveřejnění Zásad a účinnost Zásad
Tyto Zásady jsou veřejně přístupné na internetových stránkách
(www.ochranazvirat.cz).

Nadace na ochranu zvířat

Účinnost těchto zásad je od 25. 5. 2018. Jakékoliv úpravy těchto Zásad budou na internetových stránkách
vždy zveřejněny.
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