ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
pro agendu přidělování nadačních příspěvků ze strany NADACE
AGEL
(dále jen „Příspěvek“)

Vážení žadatelé o Příspěvek,
níže uvedené informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování Vašich
osobních údajů (v rozsahu podané žádosti o poskytnutí Příspěvku a dalších osobních údajů uvedených
na samostatných dokumentech připojených k žádosti o poskytnutí Příspěvku, včetně na případně
následně uzavřené darovací smlouvě), správcem těchto údajů, a to v souladu s čl. 13 Nařízení
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).
Skupina AGEL = právnické osoby tvořící koncern ve smyslu ustanovení § 79 a násl. zákona č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších
předpisů, v němž má řídící postavení společnost AGEL a.s., se sídlem Jungmannova 28/17, Praha 1 –
Nové Město, PSČ: 110 00, IČO: 00534111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 20225 – viz také www.agel.cz (dále jen „Skupina AGEL“).

1. Kontaktní údaje správce:
NADACE AGEL, IČO: 29283868, se sídlem: Na Pankráci 1618/30, Praha 4, PSČ 140 00,
zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1422,
telefon: +420 702 196 122, e-mail: nadaceagel@agel.cz, web: https://nadace.agel.cz (dále jen
„Správce“)

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Bc. Roman Kejř – bezpečnostní ředitel AGEL a.s.,
poštovní adresa: Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov, telefon: +420 601 366 760, e-mail:
dpo@agel.cz

3. Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování:
a) Vedení agendy evidence podaných žádostí o Příspěvek, včetně vyhodnocení těchto žádostí, a
případně následně uzavřených darovacích smluv ze strany Správce.
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b) Vedení a uchování účetních dokladů a dalších dokumentů ke splnění právních povinností
Správce v souvislosti se zpracovávanou agendou Příspěvků.
c) Prezentace žadatele o Příspěvek a jemu přidělenému Příspěvku veřejnosti formou tiskových
zpráv, pořizování foto a videodokumentace, příspěvků na sociálních sítích apod.
V případě účelu uvedeného pod písmenem a) jsou osobní údaje Správcem zpracovávány podle čl. 6
odst. 1 písm. b), příp. u zpracování zvláštní kategorie osobních údajů (zejména údajů o zdravotním
stavu) podle čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, kdy zpracování je
nezbytné jednak pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost žadatele o
Příspěvek, jednak pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou se na základě podané žádosti o poskytnutí
Příspěvku a uzavření darovací smlouvy stal žadatel o Příspěvek, přičemž v případě poskytnutí zvláštní
kategorie osobních údajů je vždy vyžadován výslovný souhlas žadatele o Příspěvek se zpracováním
těchto údajů Správcem.
V případě účelu uvedeného pod písmenem b) jsou osobní údaje Správcem zpracovávány pro splnění
právní povinnosti, která se na Správce vztahuje, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a
zákonem č. 89/2012 Sb., občanských zákoníkem.
V případě účelu uvedeného pod písmenem c) jsou osobní údaje Správcem zpracovávány na základě
vlastnoručně podepsaného samostatného formuláře Souhlasu se zpracováním osobních údajů
žadatelem o Příspěvek podle čl. 6 odst. 1 písm. a), resp. čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení o
ochraně osobních údajů.

4. Oprávněné zájmy Správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely
oprávněných zájmů příslušného Správce či třetí strany:
Zpracování osobních údajů může být nezbytné i pro účely oprávněných zájmů Správce, zejména
v souvislosti s možností uplatňovat svá práva vyplývající z podaných žádostí o Příspěvek, v souvislosti
evidovat osobní údaje neúspěšných žadatelů o Příspěvek v nezbytném rozsahu pro možnost budoucího
posouzení dalších žádostí o Příspěvek a dále za účelem zajištění nezbytné komunikace s žadateli o
Příspěvek.

5. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:
•
•

oprávnění zaměstnanci a členů orgánů Správce podílející se na příjmu, evidenci a vyhodnocení
žádostí o Příspěvek a uzavírání smluv s žadateli o Příspěvek,
státní orgány a další subjekty na základě zvláštních právních předpisů,
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•

•

subjekty, které Správci poskytují pro zajištění agendy Příspěvků a uzavírání smluv s žadateli o
Příspěvek odpovídající služby a se kterými má Správce uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování
osobních údajů (zejména AGEL a.s., IČO 00534111, případně další společnosti Skupiny AGEL),
vydavatelé tištěných periodik (novin a časopisů) a jiných tiskovin, provozovatelé televizního nebo
rozhlasového vysílání nebo zpravodajských či zájmových webových stránek v síti Internet nebo
propagačních ploch, osoby zajišťující vývoj, správu a provoz internetových nebo intranetových
stránek Správce a Skupiny AGEL (jen pro účel uvedený v bodě 3. písm. c).

6. Předávání osobních údajů do zahraničí:
Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

7. Automatizované rozhodování, včetně profilování:
Správce neprovádí zpracování osobních údajů založené na automatizovaném rozhodování, včetně
profilování.

8. Doba uložení osobních údajů:
Doba zpracování všech osobních údajů poskytnutých žadatelem o Příspěvek je odvislá od výsledku
posouzení žádosti o poskytnutí Příspěvku, a to tak, že:
a) pokud bude ze strany Správce žadateli poskytnut Příspěvek na základě uzavřené darovací smlouvy,
budou osobní údaje zpracovávané do doby, než budou vypořádány veškeré nároky z darovací smlouvy
(zejména, nikoliv však výlučně, než dojde ke splnění povinnosti žadatele o Příspěvek prokázat využití
daru);
b) pokud nebude ze strany Správce žadateli poskytnut Příspěvek, budou osobní údaje žadatele o
Příspěvek zpracovány po dobu 30 dní od doručení rozhodnutí Správce o neposkytnutí Příspěvku
žadateli; následně dojde k likvidaci všech osobních údajů žadatele o Příspěvek, vyjma údajů v rozsahu
jméno, příjmení, údaj o účelu použití požadovaného Příspěvku a data neschválení žádosti o poskytnutí
Příspěvku Správcem.
V případě, že žadateli nebude ze strany Správce poskytnut Příspěvek, má žadatel o Příspěvek právo do
30 dnů od doručení rozhodnutí o neposkytnutí Příspěvku písemně požádat Správce o navrácení všech
dokumentů, které žadatel Správci poskytl v souvislosti s žádostí o poskytnutí Příspěvku. Tyto
dokumenty budou ze strany Správce zaslány výlučně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb
formou obyčejného psaní, nebo po předchozí dohodě vyzvednuty osobně žadatelem v sídle Správce.
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9. Vaše práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů:
•
•
•
•
•

•

Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu
údajů, máte právo na jejich opravu či výmaz (pokud jsou k výmazu dány zákonné důvody).
Máte právo na omezení zpracování.
Máte právo vznést námitku proti zpracování (pouze k účelu oprávněných zájmů Správce – viz
bod 4.).
Máte právo na přenositelnost údajů.
Máte právo se obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů Správce ve všech
záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv
podle příslušných právních předpisů.
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že
zpracováním osobních údajů dochází k porušení obecného nařízení o ochraně osobních
údajů. Stížnost můžete podat u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu
osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (viz www.uoou.cz).

10. Poučení k Vaší povinnosti poskytnout osobní údaje:
Předání Vašich osobních údajů k účelům uvedeným v bodě 3. a 4., jakož i rozsah takto předaných
informací je pouze Vaší svobodnou volbou v rámci Vašeho zájmu o poskytnutí Příspěvku ze strany
Správce, přičemž na zpracování osobních údajů jsou založeny podstatné principy činnosti Správce.
V případě, že žadatel o Příspěvek osobní údaje Správci neposkytne, bude tím zmařena možnost
přezkoumat žádost o poskytnutí Příspěvku jako nezbytný předpoklad pro případné uzavření darovací
smlouvy ze strany Správce.
Žadatel o Příspěvek má právo kdykoli svůj shora vyjádřený souhlas se zpracováním zvláštních kategorií
osobních údajů pro účel uvedený v bodě 3. písm. a), příp. pro účel uvedený v bodě 3. písm. c) odvolat
písemným prohlášením vůči Správci; odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost
zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
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