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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jak to funguje
Naše společnost využívá své webové stránky https://stanicepavlov.cz/
a www.csobpomaharegionum.csob.cz k získávání příspěvků na svou činnost nebo
podporu konkrétních zvířat či projektů. Jakmile Váš dar obdržíme na náš bankovní
účet, dojde k uzavření darovací smlouvy mezi Vámi a naší organizací.
Zákonný rámec Práva a povinnosti při předávání a zpracování osobních údajů v rámci
poskytování daru naší organizaci upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 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) - (dále jen „GDPR“) a další právní předpisy
související s ochranou osobních údajů (GDPR a jiné právní předpisy týkající se ochrany
osobních údajů dále jen „právní předpisy o OOÚ“).
Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je Stanice Pavlov, o. p. s., IČ: 28771028, sídlem: Pavlov 54,
Pavlov, 584 01, Česká republika (dále jen „stanice“).
Proč Vaše osobní údaje zpracováváme
Naše stanice má k dispozici údaje Vámi zadané při darovacím procesu, a to jméno,
příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa trvalého bydliště (kontaktní
adresa), výše a frekvence daru, datum narození (rodné číslo), které dále
zpracováváme za následujícími účely:






pro uzavření a plnění darovací smlouvy mezi Vámi a naší stanicí;
zaslání poděkování za dar;
zaslání informací o tom, jak jsme Vámi darované prostředky využili;
zasílání informací o činnosti naší stanice;
vystavení potvrzení o daru uplatnitelné v daňovém přiznání pro odpočet.
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Na základě oprávněného zájmu správce Vaše osobní údaje také zpracováváme
v rámci vnitřních statistik a pro účely archivace pro případ sporů, reklamací či jiných
vznesených nároků.
Právní předpisy nám dále ukládají povinnost archivace některých osobních údajů,
zejména pro účely vedení účetnictví, jako je jméno, příjmení, adresa, výše daru.
Kde osobní údaje uchováváme
Pro uchovávání Vašich dat používáme systém RAYNET CRM, provozovaný společností
RAYNET s.r.o., IČ: 26843820, se sídlem Francouzská 6167/5, 708 00 Ostrava, který
uchovává data v souladu s GDPR. To je důležité proto, že země EU poskytují osobním
údajům jednotný vysoký stupeň ochrany. Tím je posílena bezpečnost Vašich údajů.
Pro elektronickou komunikaci s Vámi používáme Seznam.cz, Gmail.com, anebo
aplikaci Mailchimp.com, která je certifikovaná v souladu s rámcem EU pro ochranu
soukromí.
Doba uchování osobních údajů
Informace o každém daru archivujeme po dobu pěti kalendářních let od jeho
poskytnutí pro případ reklamace, sporu či jiného vzneseného nároku, ledaže právní
předpisy vyžadují delší archivační dobu. Po uplynutí uvedené pětileté lhůty nebo
případné zákonné archivační lhůty poskytnuté údaje anonymizujeme nebo smažeme.
Osobní údaje neposkytneme jiným třetím osobám.
Jaká máte práva
Podle právních předpisů o OOÚ máte právo nás požádat o to, abychom Vám poskytli
informace o Vašich právech, která máte jako subjekt údajů či provedli některé
operace s osobními údaji. Naše stanice je odpovědná za vyřizování požadavků, které
se týkají osobních údajů zpracovávaných při příjmu daru, jak je popsáno v tomto
dokumentu. Pokud se váš požadavek týká zpracování osobních údajů ze strany ČSOB,
kontaktujte přímo provozující banku.
 Právo na přístup: Máte právo na kopii osobních informací, které o Vás
uchováváme, a na určité informace o tom, jak je využíváme.
 Právo na opravu: Pokud se domníváte, že jsou informace, které o Vás máme,
nepřesné, můžete nás požádat o jejich aktualizaci či změnu.
 Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování, které
provádíme za účelem oprávněného zájmu. Jestliže nebudeme mít pro
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zpracování přesvědčivý oprávněný důvod, nebudeme osobní údaje pro daný
účel dále zpracovávat.
 Právo na přenositelnost údajů: Za určitých okolností máte právo nás požádat,
abychom Vám poskytli Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu. Můžete také požádat, abychom údaje
předali třetí osobě.
 Právo na výmaz: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom Vaše
údaje vymazali, například pokud již osobní údaje nejsou nutné pro původní účel.
Právo na výmaz však nemůžete uplatnit, pokud je zpracování nezbytné pro
splnění právní povinnosti stanice, pro výkon práva na svobodu a informace a v
případě dalších důvodů stanovených právními předpisy o OOÚ.
 Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností máte právo nás požádat,
abychom přestali Vaše osobní údaje využívat, například pokud se domníváte, že
nejsou přesné nebo pokud se domníváte, že není potřeba, abychom Vaše osobní
údaje nadále využívali.
Žádost můžete podat pouze Vy, popřípadě Váš zmocněnec. Pokud si nebudeme jisti
identitou žadatele, můžeme Vás požádat o další informace, abychom si Vaši totožnost
ověřili.
Naše povinnost žádosti vyhovět v některých případech závisí na tom, pro jaký účel
Vaše údaje zpracováváme. Některá práva lze uplatnit jen pro určité účely zpracování,
nebo existují zákonné výjimky.
Jak uplatnit svá práva
V souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo s žádostmi o uplatnění Vašich práv
nás můžete kontaktovat na kontaktní adrese Stanice Pavlov, o. p. s.:
zachranazvirat@stanicepavlov.cz.
Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že Vaše údaje
zpracováváme nekorektně či nezákonně, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu
osobních údajů. Další informace o Úřadu pro ochranu osobních údajů a jeho
postupech pro podávání stížností naleznete zde: www.uoou.cz.
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