Ochrana osobních údajů
Czech National Trust

Obecně prospěšná společnost Czech National Trust, o.p.s. („provozovatel“) zpracovává
veškeré osobní údaje výlučně v souladu s platnými právními předpisy upravujícími
ochranu osobních údajů, tj. se zákonem č. 110/2019 Sb. (o ochraně osobních údajů)
(„Zákon“) a s nařízením EU č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
které v některých ohledech úpravu Zákona nahrazuje („Nařízení“).
Tímto prohlášením informujeme o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází
v souvislosti s návštěvou našich webových stránek, jakož i o dalších případech zpracování
osobních údajů, kdy při činnostech provozovatele dochází ke zpracování osobních údajů
dalších osob.
Zpracování protokolových souborů
V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává provozovatel protokolové soubory
o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů
spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.
Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět provozovatel; zpracování
protokolových souborů zpracovává provozovatel následující údaje, které mohou (ale
nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:
• webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku provozovatele navštívil;
• IP adresa;
• datum přístupu a doba přístupu;
• případný dotaz návštěvníka;
• kód odpovědi http;
• údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.
Použití souborů cookie a analýza webových stránek
Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a
za účelem optimalizace marketingových aktivit používá provozovatel na svých webových
stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány
prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.
Cookie soubory neslouží k a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.
V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí seshromažďováním cookie souborů,
může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče.
Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a
jiných úkonů
Pro zodpovězení dotazů, vyřízení požadavků a zpracování jiných úkonů adresovaných
provozovateli bude provozovatel zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz
či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude provozovatel zpracovávat pouze
v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku,
nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a
právem chráněných zájmů provozovatele). Tyto osobní údaje jsou poskytovány
provozovateli dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by provozovatel nebyl schopen dotaz či
požadavek vyřídit, a proto se jedná zpracování bez souhlasu.

Rozsah zpracování osobních údajů
CNT zpracovává osobní údaje poskytnuté jí dárcem či spolupracovníkem prostřednictvím
formuláře registrace nebo jinou cestou, např. telefonicky, písemně. Zpracovávané osobní
údaje tak mohou zahrnovat zejména:
• Osobní údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa a, pokud jsou dárcem či
spolupracovníkem poskytnuty, adresa bydliště, telefonní číslo, číslo bankovního
účtu, jednotlivé platby příspěvků, a dále v souvislosti s elektronickým přístupem k
webové stránce IP adresa, soubory cookies.
Účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje dárců či spolupracovníků jsou zpracovávány za účelem zajištění jejich řádné
účasti při podpoře CNT, tj. zejména jejich registrace, zpracování a přiřazení jimi
poskytnutých darů a komunikace s dárci či spolupracovníky, včetně vystavení potvrzení
pro účely daně z příjmů. V rámci tohoto účelu zpracování tak bude ke zpracování osobních
údajů docházet zejména:
•

při identifikaci dárce či spolupracovníka a jeho daru dle a v rozsahu jím
poskytnutých údajů tak, aby dárce či spolupracovník mohl sledovat, jak bylo s jeho
darem naloženo,
• pro vnitřní komunikaci s dárcem či spolupracovníkem (např. zasílání novinek,
automaticky generovaných upozornění, poděkování a jiných zpráv a vystavení
potvrzení pro účely daně z příjmů), a to na základě souhlasu se zpracováním
osobních údajů, který CNT udělil dárce či spolupracovník, případně jeho zákonný
zástupce, a dále
• v souvislosti s plněním právních povinností CNT, jak jsou, případně budou
stanoveny právními předpisy České republiky a/nebo EU, nebo
• pokud to bude nezbytné k ochraně práv a právních nároků CNT (dle Zákona), nebo
pro účely oprávněných zájmů CNT nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými
zájmy dle Nařízení můžou opět být zejména případy ochrany práv a právních
nároků CNT.
V některých případech mohou být některé osobní údaje využity k veřejné prezentaci a
marketingové činnosti CNT vůči stávajícím nebo potenciálním dárcům či
spolupracovníkům, resp. veřejnosti, s cílem podpořit účast dárců či spolupracovníků a
získat prostředky k rozdělení příjemcům.
Zdroje osobních údajů
Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od dárců či spolupracovníků, a to zejména v
souvislosti s registrací dárce či spolupracovníka u CNT a případně v rámci další
komunikace s dárci a spolupracovníky, ať už osobní, telefonické, písemné nebo jiné, a z
jiných podkladů a dokumentů, které dárce či spolupracovník CNT poskytne.
Další práva spojená s ochranou osobních údajů
Při zpracování osobních údajů provozovatelem nedochází k rozhodování založeném
výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak
významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje provozovatel zpracovává dle
tohoto Prohlášení o ochraně soukromí. Subjektům údajů, jejichž osobní údaje provozovatel
zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující
práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:
• právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na
základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje provozovatel zpracovává;
• právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;
• právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;

•
•
•

právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
právo na přenositelnost osobních údajů;
právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je
souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání
newsletteru a dalších reklamních sdělení).
Subjekty údajů, jejichž osobní údaje provozovatel zpracovává, mají dále, při naplnění
předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich
osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy provozovatele.
Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje
provozovatel zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u provozovatele jakožto správce
osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených níže v čl. 11..
Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží: Úřad pro ochranu osobních údajů
adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 tel.: 234 665 111 web: www.uoou.cz
Kontaktní údaje správce osobních údajů
Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je:
Czech National Trust, o.p.s. Na příkopě 988/31, Staré Město
110 00 Praha 1, IČ: 02180481 ("CNT").
V případě dotazů, podnětů či při uplatnění svých práv využijte e-mailové adresy
jana@czechnationaltrust.org nebo nás kontaktujte písemně na adrese provozovatele.
Withdrawal of consent to the processing of personal data
Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a dárce či
spolupracovník má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas
lze odvolat prostřednictvím na www.czechnationaltrust.org (tj. způsobem, jakým byl
původně udělen), nebo také písemným oznámením zaslaným na adresu sídla CNT nebo na
jeho e-mailovou adresu, jak jsou uvedeny výše. Ode dne, kdy je odvolání souhlasu
oznámeno CNT, může CNT zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný
právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely
ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše.
DALŠÍ INFORMACE O PRÁVECH V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM
OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobám, jejichž osobní údaje CNT zpracovává, přiznává Zákon a Nařízení vedle práv již
uvedených výše také zejména práva shrnutá níže.
Právo na přístup k osobním údajům dle ustanovení § 12 Zákona: Požádá-li
subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu CNT povinna tuto
informaci (obsahující vždy sdělení dle ustanovení § 12 odst. 2 Zákona) bez zbytečného
odkladu předat.
Ochrana práv dle § 21 Zákona: Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že
Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou
soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat Správce nebo
zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto
vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních
údajů).
Dle Nařízení má subjekt údajů zejména tyto práva:
Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od CNT
potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup
k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má
právo (v případech stanovených Nařízením) požádat CNT o opravu nebo doplnění
nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud
odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování
osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u CNT.
Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace
právo kdykoli vznést u CNT námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných
pro účely oprávněných zájmů CNT nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle
Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků CNT.
Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v
Nařízení) právo získat své osobní údaje od CNT a předat je jinému správci osobních údajů.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u
dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno
Nařízení. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice
Úřad pro ochranu osobních údajů.
Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 17.5.2021.

