ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů probíhá v souladu s platnými právními předpisy o ochraně
osobních údajů, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů nebo na základě právních
předpisů, které se budou v budoucnosti měnit nebo nahrazovat, např. Obecným nařízením o ochraně údajů
(GDPR).
I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SUBJEKT OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem osobních údajů je Nadační Fond Hyundai, sídlem Průmyslová zóna Nošovice, 739 51 Nižní Lhoty
700. Zpracovatelem osobních údajů je Nadace Open Society Fund Praha, sídlem Prokopova 197/9, Praha 3, 130
00. Všichni zástupci správce osobních údajů jsou zavázáni mlčenlivostí ohledně osobních údajů, které se dozví
od zpracovatele v souvislosti s plněním jeho závazků vůči správci.
Osobním údajem se rozumí ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů (dále jen ZOOÚ) jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů.
Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat
zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou,
psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
Subjektem údajů se ve smyslu § 4 písm. d) ZOOÚ fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Tedy občan,
zájemce o informace, nebo osoba, která se jakýmkoliv způsobem podílí či přispívá k činnosti správce údajů.
II. OSOBNÍMI ÚDAJI ZPRACOVÁVÁNY ZPRACOVATELEM NADACE OPEN SOCIETY FUND
PRAHA JSOU:
• jméno a příjmení,
• email, telefon a/nebo mobilní telefon,
• poštovní adresa,
• rodné číslo,
• IČO
III. PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je „oprávněný zájem zpracovatele“. Oprávněným
zájmem Nadace Open Society Fund Praha je:
• Zpracovávat osobní údaje pro účely ověření pravosti zadaných údajů v případě žádosti o grant.
• Zpracovávat osobní údaje pro účely zasílání novinek, zpráv a nabídek souvisejících s žádostí o grant.
IV. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Nadace Open Society Fund Praha postupuje při zpracování Vašich osobních údajů dle zásad zpracování
osobních údajů – článek 5, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
1. Osobní údaje jsou:
a) ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem ("zákonnost,
korektnost a transparentnost");
b) shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nejsou dále zpracovávány způsobem, který
je s těmito účely neslučitelný; další zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či

historického výzkumu nebo pro statistické účely se podle čl. 89 odst. 1 nepovažuje za neslučitelné s původními
účely ("účelové omezení");
c) přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány
("minimalizace údajů");
d) přesné a v případě potřeby aktualizované; budou přijata veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které
jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny
("přesnost");
e) uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které
jsou zpracovávány; osobní údaje lze uložit po delší dobu, pokud se zpracovávají výhradně pro účely archivace ve
veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1, a
to za předpokladu provedení příslušných technických a organizačních opatření požadovaných tímto nařízením s
cílem zaručit práva a svobody subjektu údajů ("omezení uložení");
f) zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí
vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před
náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením ("integrita a důvěrnost");
2. Zpracovatel odpovídá za dodržení odstavce 1 a musí být schopen toto dodržení souladu doložit
("odpovědnost").
V. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zpracování osobních údajů provádí zpracovatel. Zpracování je prováděno v sídle zpracovatele jednotlivými
pověřenými zaměstnanci zpracovatele.. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i
manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a
zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal zpracovatel technickoorganizační opatření k zajištění ochrany
osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním
údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k
jinému zneužití osobních údajů.
VI. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, jež je nezbytně nutná pro splnění určitého účelu zpracování, tj.
typicky po dobu plnění smluvního vztahu nebo po dobu výslovně požadovanou platnými právními předpisy.
VII. SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám, které nám poskytují administrativní nebo technickou
podporu, tj. zpracovatelům dat. Vaše osobní údaje můžeme sdílet například s poskytovateli platebních služeb, s
úřady a orgány státní správy, s externími partnery nebo s jinými osobami, které však samozřejmě podléhají
povinnosti zachování důvěrnosti. K vašim osobním údajům má přístup pouze omezený počet našich
zaměstnanců. Zaměstnanci jsou povinni považovat vaše osobní údaje, stejně tak jako informace o opatřeních
přijatých za účelem jejich ochrany, za přísně důvěrné. Třetí osoby jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje
pouze na základě našich výslovných pokynů.
VIII. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Subjekt údajů má tyto práva:
1. Právo odvolat udělený souhlas (čl. 7)
Subjekt údajů má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není
dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu

může být učiněno prostřednictvím příslušného formuláře, který je volně přístupný na webových stránkách
www.spurny.net.
2. Právo požadovat přístup k jeho osobním údajům (čl. 15)
Subjekt údajů má právo získat od zpracovatele potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou
zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím
informacím:
• účely zpracování;
• kategorie dotčených osobních údajů;
• příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve
třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
• plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke
stanovení této doby;
• existence práva požadovat od zpracovatele opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů
nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
• právo podat stížnost u dozorového úřadu;
• veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
• skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a přinejmenším v těchto případech
smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového
zpracování pro subjekt údajů.
Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má subjekt údajů právo být
informován o vhodných zárukách, které se vztahují na předání. Zpracovatel poskytne kopii zpracovávaných
osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může zpracovatel účtovat přiměřený poplatek na
základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se
informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. Právem
získat kopii nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
3. Právo na opravu (čl. 16)
Subjekt údajů má právo na to, aby zpracovatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se
ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a
to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
4. Právo na výmaz (právo být zapomenut) (čl. 17)
Subjekt údajů má právo na to, aby zpracovatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného
subjektu údajů týkají, a zpracovatel má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán
jeden z těchto důvodů:
• osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
• subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní
důvod pro zpracování;
• subjekt údajů vznese námitky proti zpracování prováděném ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci nebo
pro oprávněné zájmy správce či třetí strany a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování

nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu na základě právního titulu
oprávněného zájmu;
• osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
• osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu,
které se na správce vztahuje;
• osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti mladšímu
šestnácti let (16) let
Jestliže zpracovatel osobní údaje zveřejnil a je povinen je vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a
náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, že je subjekt údajů
žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace. Právo na výmaz nelze
uplatnit, pokud je zpracování nezbytné:
• pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
• pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na
zpracovatele vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
kterým je zpracovatel pověřen;
• z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví
• pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely,
pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného
zpracování;
• pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

V. PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ (ČL. 18) (PRÁVO NA BLOKACI DLE ZOOU)
Subjekt údajů má právo na to, aby zpracovatel omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
• subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby zpracovatel mohl přesnost
osobních údajů ověřit;
• zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich
použití;
• zpracovatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon
nebo obhajobu právních nároků;
• objekt údajů vznesl námitku proti zpracování ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci nebo pro oprávněné
zájmy zpracovatele či třetí strany ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci nebo pro oprávněné zájmy
zpracovatele či třetí strany, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými
důvody subjektu údajů.
Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se
souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany
práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské Unie nebo
některého členského státu.
Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování, je zpracovatelem předem upozorněn na to, že bude omezení
zpracování zrušeno.

VI. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ (ČL. 20)
Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl zpracovateli, ve strukturovaném,
běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu
zpracovatel, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:
• zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž
smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost
subjektu údajů
• zpracování se provádí automatizovaně.
Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány
přímo jedním správcem (zpracovatelem) správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Výkonem práva
uvedeného tohoto článku není dotčeno právo na výmaz. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.
Právem na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
VII. PRÁVO PODAT PROTI SPRÁVCI STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU (ČLÁNEK 77)
Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat
stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu
zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho
osobních údajů je porušeno toto nařízení. Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o
pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku, jakož i o možnosti soudní ochrany. Dozorovým úřadem pro Českou
republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů.

