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Ochrana soukromí našich dárců, jakož i žadatelů o příspěvek, je pro nás velmi důležitá. Při zpracovávání vašich osobních údajů 

postupujeme v souladu s platnými právními předpisy a zabezpečujeme jejich ochranu v maximální možné míře. Toto 

Memorandum na Ochranu osobních údajů (dále jen jako „Memorandum“), vám poskytne informace o tom, jak nakládáme s 

vašimi osobními údaji.  

 
1. O nás  

 
Nadace JUST CS se sídlem U Továren 256/14, 102 00 - Praha 10 (dále jako „Nadace JUST CS“), byla založena nadační listinou 

ze dne 2.7.2015, za účelem dosahování veřejně prospěšných a dobročinných cílů zejména v oblasti sociální a rodinné, ochrany 

lidského zdraví a životního prostředí.  

 
Při zpracovávání vašich osobních údajů se řídíme právními předpisy České republiky, a to především Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových 

údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů, nebo GDPR), zákonem o ochraně osobních údajů, jakož i dalšími právními 

předpisy. 

 

Správcem veškerých informačních systémů, ve kterých jsou zpracované osobní údaje dárců, jakož i žadatelů o příspěvek, je 

Nadace JUST CS. 

 
 
2. Jaké údaje o vás zpracováváme a za jakým účelem? 

 

Za osobní údaj se považuje takový údaj, na základě kterého je možné identifikovat konkrétní fyzickou osobu. To znamená, že 

nejde jen o známé identifikátory, jako jméno, příjmení nebo datum narození. GDPR definuje osobní údaje jako jakékoliv 

informace, které vedou k určení fyzické osoby. Každá fyzická osoba, které se osobní údaje týkají, se považuje za subjekt údajů 

s příslušnými právy k osobním údajům. 

 

V Nadaci JUST CS zpracováváme jen takové osobní údaje, aby bylo možné v adekvátní míře zabezpečit fungování činnosti naší 

nadaci, a to jak z hlediska přijímání darů, jako i z hlediska jejich transparentního rozdělování žadatelem.  

 

Prostřednictvím našeho kontaktního formuláře Nadace JUST CS zpracovává kromě jména, e-mailové adresy pouze takové 

údaje, které nám o sobě poskytnete.  

 

2.1 Údaje o dárcích  

 

Nadace JUST CS zpracovává o dárcích pouze takové údaje, které jsou potřebné za účelem identifikace dárce, i za účelem 

následné komunikace s dárcem v případě potřeby, jako je např. vystavení potvrzení pro daňové účely. Vaše údaje dále 

zveřejňujeme v rámci transparentního účtu.  

 

V tomto rozsahu o vás zpracováváme jméno, příjmení a číslo bankovního účtu.   
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2.2 Údaje o žadatelích o příspěvek   

 

Nadace JUST CS zpracovává o žadatelích o příspěvek pouze údaje, které jsou nezbytné pro možnost posouzení žádosti o 

příspěvek a jeho poskytnutí. V tomto případě jde o osobní údaje, které nám o sobě poskytnete prostřednictvím ONLINE 

žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku, nebo jinou formou, elektronicky, nebo písemně. 

 

Za účelem realizace nadační činnosti Nadace JUST CS, zpracování, vyhodnocení a poskytnutí nadačního příspěvku, Nadace 

JUST CS o vás potřebuje znát tyto osobní údaje: jméno a příjmení žadatele, datum narození / IČ (pokud jde o fyzickou osobu), 

adresa bydliště, jméno a příjmení zákonného zástupce, datum narození zákonného zástupce, adresa bydliště zákonného 

zástupce, kontaktní telefon, email, bankovní spojení. 

 

Mezi zpracované údaje patří také zvláštní kategorie citlivých osobních údajů, a to zejména údaje o vašem zdravotním stavu, 
údaje vyplývající z lékařské zprávy, případně z průkazu ZTP. Znalost předmětných údajů je pro nás nezbytná za účelem 
možnosti adekvátního posouzení žádosti o příspěvek Nadace JUST CS. 
 

Dalším účelem zpracování vašich osobních údajů ze strany Nadace JUST CS je plnění právních povinností Nadace JUST CS ve 

smyslu příslušných právních předpisů České republiky, jakož i EU, a zároveň za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů 

Nadace JUST CS. V tomto smyslu potřebujeme vaše údaje pro účely zveřejnění seznamu dárců, jakož i obdarovaných na naší 

internetové stránce, zpracování statistických přehledů o dárcích a obdarovaných, jako i v rámci seznamu dárců a 

obdarovaných zveřejněných ve výroční zprávě Nadace JUST CS. 

 

Nadace JUST CS může také využít vaše osobní údaje za účelem veřejné prezentace činnosti nadace, jakož i na další 

marketingové účely, a to za účelem podpory účasti dárců na aktivitách Nadace JUST CS. V tomto případě budou vaše osobní 

údaje využity jen v případě, pokud pro tento účel udělíte Nadaci JUST CS osobní souhlas.  

 
 

3. Plníme povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů 

 

• Při naší činnosti jsme povinni postupovat obezřetně a respektovat zákonní povinnosti v souladu se zákonem č. 

89/2012 Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jako „Občanský zákoník“).  

• Jsme také povinni informace, které souvisí především s trestními soudními řízeními a soudními řízeními podle 

Trestního řádu či Občanského soudního řádu. 

 

V uvedených případech zpracováváme vaše osobní údaje proto, že nám tuto povinnost ukládá příslušný právní předpis, na 

jehož základě postupujeme. 

 

 
4.  Zpracování osobních údajů přes Facebook  
 
Vaše osobní údaje zpracováváme jen v nezbytném rozsahu pro příslušný účel. Stejné je to i v případě, že se formou registrace 

přidáte k našim aktivitám realizovaným v rámci vytvořeného profilu prostřednictvím Facebooku. Vaše osobní údaje jste v této 

souvislosti už poskytli společnosti Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Většina 

našich zpracovatelských operací je odůvodněna tím, že vaše osobní údaje potřebujeme za účelem realizace nadační činnosti 

ve formě získávání darů nebo poskytování příspěvků. 

 

5. Chráníme vaše údaje 

 

V Nadaci JUST CS platí striktní pravidla, která upravují podmínky, za kterých mají naše oprávněné osoby přístup k vašim 

osobním údajům, jakož i to, které osobní údaje mohou zpracovávat. Osobní údaje subjektů údajů nejsou zpřístupněné mimo 

Nadaci JUST CS s výjimkou případů, kdy jsme oprávněni tak postupovat na základě příslušného právního předpisu (např. 

pokud nás o to požádá policie). 
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Osobní údaje zpracováváme s použitím manuálních, jakož i automatizovaných prostředků zpracování v rámci našich 

informačních systémů, které jsou zabezpečené a chráněné v souladu s příslušnými bezpečnostními standardy a předpisy o 

ochraně osobních údajů. Oprávnění zpracovávat osobní údaje jménem Nadace JUST CS vyplývá našim oprávněným osobám 

z titulu jejich funkce v rámci orgánů v nadaci a z povinností, které nadaci ukládají příslušné právní předpisy.  

 

Při zpracovávání vašich údajů jsme povinni dodržovat určité povinnosti. Mezi nejdůležitější povinnosti, které dodržujeme, 

patří: 

• Zpracováváme a shromažďujeme vaše osobní údaje jen pro jednoznačné a zákonné účely, a to jen po nezbytně 

dlouhou dobu potřebnou k dosažení účelu, pro který jsme tyto osobní údaje získali. 

• Vědomě a neoprávněně nezasahujeme do vašeho práva na ochranu soukromí. 

• Chráníme vaše osobní údaje před ztrátou, zničením a zneužitím. 

• Všechny naše oprávněné osoby jsou vázány mlčenlivostí, osobní údaje žadatelů nesmí poskytovat třetím stranám. 

Zároveň jsme smluvně ošetřili i případy, kdy dochází ke zpracovávání vašich osobních údajů ze strany jiných 

zprostředkovatelů a pro tento případ se na takové zpracování vztahují pravidla ohledně bezpečnosti, integrity 

a důvěrnosti zpracování osobních údajů. 

 

6. Jaká máte práva? 

 

Máte právo na přístup k vašim údajům 

 

Máte právo požadovat od nás potvrzení o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud tomu tak je, máte právo získat 

přístup k těmto údajům a následujícím informacím: 

 

• totožnost a kontaktní údaje Nadace JUST CS 

• účely zpracování 

• kategorie osobních údajů 

• kategorie příjemců vašich údajů 

• zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu 

• dobu zpracování údajů 

• informace o zdroji, ze kterého jsme získali vaše osobní údaje 

• informaci o právu vznést námitku, právu na výmaz a o právu na omezení zpracování osobních údajů 

 

Máte právo na opravu vašich údajů 

 

Může se stát, že některé informace, které o vás vedeme, nejsou nebo přestaly být správné. Bez vaší součinnosti se však 

přirozeně neobejdeme. Z uvedeného důvodu je důležité, abyste nás o každé změně svých osobních údajů neprodleně 

informovali. Jako subjekt údajů jste totiž zodpovědný/ -á za správnost, aktuálnost, úplnost a pravdivost osobních údajů, které 

jste poskytli Nadaci JUST CS. 

 

Jako náš dárce, žadatel, nebo příjemce příspěvku máte právo na opravu svých nesprávných a neaktuálních osobních údajů 

v našich informačních systémech. V takovém případě nás neváhejte kontaktovat, pokud jste zjistili, že o vás vedeme 

nesprávné nebo neaktuální informace  

 

Máte právo vznést námitku proti zpracovávání vašich údajů 

 

V případě, že nesouhlasíte, abychom v určitých případech zpracovávali vaše osobní údaje, máte právo vznést námitku proti 

takovému zpracování. Vaše právo vznést námitku vám přísluší především v případech, kdy zpracováváme vaše osobní údaje 

pro potřeby oprávněného zájmu naší strany. 

 

Pokud si nepřejete, abychom používali vaše osobní údaje k přímému marketingu, můžete změnit vaše marketingové 

preference tak, abychom vaše údaje dále pro tento účel nepoužívali. V tomto smyslu je souhlas s využívaním vašich osobních 

údajů na marketingové aktivity Nadace JUST CS jednoduše odvolatelný zasláním mailové správy na adresu 

info@nadacejust.cz.  
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Máte právo žádat omezení zpracování vašich údajů  

 

Za určitých okolností může nastat situace, kdy již nebude důvod vaše údaje nadále zpracovávat. 

 

 

Máte právo na výmaz vašich údajů 

 

Pokud se domníváte, že určité údaje týkající se vaší osoby jsou u nás nezákonně zpracované, máte právo požadovat od nás, 

abychom takové údaje vymazali.  

 

Máte právo na přenositelnost vašich údajů 

 

Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, máte právo získat v elektronické formě ve strukturovaném formátu. Máte právo 

od nás požadovat, abychom vaše údaje předali jinému subjektu, kterého v žádosti doručené na: info@nadacejust.cz řádně 

označíte, včetně uvedení e-mailové adresy třetí strany. 

 

Jak uplatníte vaše práva k osobním údajům* 

 

Všechna vaše práva k osobním údajům můžete v Nadaci JUST CS uplatnit odesláním žádosti na: 

 

Emailovou adresu: info@nadacejust.cz 

 

Korespondenční adresu: Nadace JUST CS, se sídlem U továren 256/14, 102 00 - Praha 10 

 

*Nadace JUST CS si v souladu s GDPR vyhrazuje právo požadovat identifikační údaje subjektu údajů, aby v zájmu ochrany práv 

subjektů údajů zabezpečila dostatečnou identifikaci osoby žadatele. 

 

Nadace JUST CS má na vyřízení žádosti lhůtu jeden měsíc od data doručení žádosti. Uvedená lhůta může být v případě 

potřeby prodloužena o další dva měsíce, přičemž se zohlední komplexnost a počet žádostí. Nadace JUST CS informuje o 

každém takovém prodloužení žadatele do jednoho měsíce od doručení žádosti spolu s důvody zmeškání lhůty. Žadatel bude 

v takovém případě informovaný o prodloužení lhůty, formou jakou si zvolil pro doručení odpovědi na jeho žádost. 

 

Informace požadované žadatelem v rámci uvedené žádosti se poskytují bezplatně. Pokud je žádost zjevně neopodstatněná 

nebo nepřiměřená, zejména pro její opakující se povahu, Nadace JUST CS má právo buď: i) požadovat přiměřený poplatek 

zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací, nebo na oznámení, nebo na uskutečnění požadovaného 

opatření, nebo ii) odmítnutí konat na základě žádosti. 

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu 

 

Pokud se domníváte, že došlo k porušení vašich práv k osobním údajům, nebo k porušení podmínek zpracování vašich údajů, 

máte právo obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů ČR se sídlem: Pplk. Sochora 

27, 170 00 Praha 7.  

 

7. Jak dlouho zpracováváme vaše osobní údaje? 

 

Vaše osobní údaje uchováváme a chráníme po dobu stanovenou platnými právními předpisy, resp. pokud jde o osobní údaje 

zpracované na základě vašeho souhlasu, po dobu, na kterou jste nám udělili svůj souhlas. Doby uchování se liší v závislosti na 

konkrétním účelu, pro který osobní údaje zpracováváme. Na zpracování a uchování osobních údajů týkajících se dárců a 

obdarovaných během doby trvání nadační činnosti, máme právní důvod vyplývající z příslušných právních předpisů. Osobní 

údaje o zájemcích o nadační příspěvek, kterým nebyl příspěvek poskytnutý, můžeme zpracovávat po dobu 20 let od 

posuzování tohoto příspěvku. Níže jsou uvedena uchování vašich údajů po skončení nadační činnosti.  
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Předpokládané doby uchování osobních údajů: 
 

Účel: Právní základ Doba uchování po 
skončení činnosti 

Přijímání darů ze strany dárců  Plnění smluvní povinnosti  20 let 

Poskytování příspěvků  Plnění smluvní povinnosti  20 let 

Daně a účetnictví Zákon 10 let 
 

 

8. Okruh příjemců 

 

Vaše osobní údaje nezpřístupňujeme bezdůvodně žádným subjektům. Je však třeba, aby některé osobní údaje byly 

zpřístupněny předem určenému okruhu příjemců osobních údajů. Vaše osobní údaje můžou být zpřístupněny také osobám 

v pozici zprostředkovatele, tedy subjektům, které ve spolupráci s Nadací JUST CS pomáhají zabezpečovat činnost naší nadace. 

V případě správy a údržby našich webových stránek dochází k zpřístupnění vašich osobních údajů správci tohoto intranetu. 

V neposlední řadě jsou to osoby jako účetní a daňový poradce. 

 

Okruh příjemců: 

Účetní společnosti JUST CS  

IT oddělení společnosti JUST CS  

Marketingové oddělení společnosti JUST CS  

 

 
 
10. Závěrečná ustanovení 
 

Správcem údajů je Nadace JUST CS. V případě dotazů týkajících se ochrany osobních údajů, na které jste nenašli odpověď 

v tomto dokumentu, napište nám na info@nadacejust.cz.  
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