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OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s., se sídlem na adrese
Poděbradská 540/26, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 291 43 462 (dále jen DofE) zpracovává Vaše osobní
údaje a vystupuje proto jako správce Vašich osobních údajů.
K ochraně Vašich osobních údajů přistupujeme velmi zodpovědně, a proto je pro nás velice důležité, abyste
i Vy nejen věděli, ale také rozuměli tomu, jak je s Vašimi osobními údaji zacházeno.
Účelem tohoto oznámení o zpracování osobních údajů (dále jen oznámení) je poskytnout Vám veškeré
informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a za jakým účelem tak činíme, jak Vaše osobní
údaje uchováváme a chráníme, komu je předáváme, a jaká jsou Vaše práva.
JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁME
DofE o Vás shromažďuje a zpracovává Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu (dále jen osobní údaje).
JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME
Osobní údaje získáváme přímo od Vás.
PRO JAKÝ ÚČEL VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
Vaše osobní údaje využíváme pro informační a osvětové účely, především pro zasílání newsletterů a dalších
informačních materiálů.
NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě těchto právních základů:


souhlasu, který jste nám v minulosti poskytl, nebo



na základě našich oprávněných zájmů spočívajících v možnosti oslovování a informování skutečných
nebo potenciálních dárců.

KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁME
Vaše osobní údaje budeme sdílet s oprávněnými zaměstnanci našich dodavatelů, kteří nám poskytují služby
zejména v oblasti komunikace, jako je společnost MailChimp, případně dalšími dodavateli, se kterými
můžeme v budoucnu začít spolupracovat.
PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ
Vaše osobní údaje nebudou předány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor.
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OCHRANA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
DofE v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů používá řadu bezpečnostních
opatření a technologií, aby zabránila neoprávněnému přístupu, používání, poskytnutí, změně nebo zničení
Vašich osobních údajů.
JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME
Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu, po kterou s Vámi budeme v aktivním spojení. Vaše osobní
údaje smažeme po 2 neaktivních letech. Samozřejmě Vaše osobní údaje smažeme samozřejmě rovněž poté,
co nám oznámíte, že si již nepřejete, abychom je dále zpracovávali.
VAŠE PRÁVA
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo:


odejmout souhlas se zpracováváním osobních údajů nebo požádat, abychom Vaše osobní údaje přestali
zpracovávat;



klást DofE dotazy o zpracování osobních údajů a obdržet kopii svých osobních údajů;



požadovat opravu nebo vymazání svých osobních údajů;



požadovat omezení zpracování svých osobních údajů nebo vznést proti zpracování námitku;



požadovat poskytnutí svých osobních údajů zpracovávaných DofE ve strukturovaném a strojově
čitelném formátu nebo jejich předání třetí osobě; a



podat stížnost místnímu úřadu pro ochranu osobních údajů nebo podat žalobu, pokud dojde k porušení
Vašeho práva na ochranu osobních údajů nebo pokud budete poškozen na základě nezákonného
zpracování Vašich osobních údajů.

Nemáte povinnost nám své osobní údaje poskytnout. Pokud si nebudete přát, abychom Vaše osobní údaje
dále zpracovávali, budeme Vaši volbu respektovat.
Pokud budete chtít vykonat některá ze svých práv uvedených výše, můžete se na DofE obrátit
prostřednictvím e-mailové adresy pavla.smidova@dofe.cz.
KONTAKTNÍ ÚDAJE
Pokud budete mít jakékoli dotazy či požadavky ohledně zpracování svých osobních údajů, můžete se obrátit
na zaměstnance DofE odpovědného za ochranu osobních údajů, prostřednictvím e-mailové adresy
pavla.smidova@dofe.cz.
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