Zásady zpracování osobních údajů
Úvod
Při vykonávání naší činnosti zpracováváme Vaše osobní údaje a to zejména za účelem
poskytnutí podpory, evidence dárců a sympatizantů a evidence osob zapojených do našich
programů.
Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým
účelem, jakým způsobem jsou zabezpečené a také s Vašimi právy.
Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je Nadační fond pro rozvoj plného vědomí, IČ 04628438, se
sídlem Jugoslávských partyzánů 736/34, 160 00 Praha 6, zapsaný v nadačním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. N1318.
Kategorie zpracovávaných osobních údajů
Zpracováváme takové osobní údaje, které nám poskytnete:
● prostřednictvím žádosti o grant či jinou podporu,
● přihlášením se k některému z programů (kurzy mindfulness, lekce jógy apod.),
● přihlášením se k odběru novinek nebo on-line kurzu na portále www.joga-online.cz a
www.plnevedomi.cz,
● poskytnutí daru přímo nebo přes platformu Darujme.cz,
● nákupem knihy Pravda Je,
● registrací a účastí na námi pořádané akci.
Kategoriemi, které zpracováváme jsou:
● základní identifikační údaje - zpravidla jméno a příjmení,
● adresné údaje,
● kontaktní údaje - e-mail, telefonní číslo,
● platební údaje - číslo bankovního účtu a specifikace banky,
● informace o předmětu plnění - výše daru, typ programu, kterého se účastníte, nákup
knihy apod.
Při návštěvě našich webových stránek můžeme shromažďovat informace jako je Vaše IP
adresa, datum a čas Vaší návštěvy, Váš operační systém a Vaše chování na našich
stránkách. Tyto údaje jsou však zpravidla anonymizované.
Využíváme také cookies, což jsou malé textové soubory, které se ukládají na počítač
uživatele při prvním načtení webové stránky. Díky těmto souborům můžeme snadněji
identifikovat způsob, jakým návštěvníci s obsahem našich webových stránek pracují.
Účel a důvod zpracování Vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v závislosti na charakteru našeho vzájemného
vztahu:
● V souvislosti s poskytováním grantů zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem
posouzení Vaší žádosti, uzavření smlouvy o poskytnutí grantu a evidenci nadačních
příspěvků.
● U našich dárců zpracováváme údaje z důvodu zasílání vyžádaných či objednaných
předmětů, výroční zprávy či děkovných dopisů.

●

Emailové adresy shromažďujeme za účelem zasílání lekcí kurzů, newsletterů a k
další komunikaci.

Poskytování osobních údajů třetím subjektům
Vaše osobní údaje nesdílíme s dalšími správci osobních údajů. Jejich zpracování probíhá
pouze v rámci činnosti Nadačního fondu pro rozvoj plného vědomí a přístup k nim mají
pouze osoby pracující nebo spolupracující s tímto nadačním fondem. Všechny osoby, které
mají přístup k Vašim osobním údajům jsou vázány mlčenlivostí o osobních údajích a jejich
zabezpečení.
Předávání dat mimo Evropskou unii
Data jsou zpracovávána na území České republiky a na území dalších států Evropské unie,
které sdílejí stejné standardy ochrany osobních údajů jako Česká republika. Vaše osobní
údaje nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii.
Způsob zpracování osobních údajů a zajištění jejich ochrany
Vaše osobní údaje jsou uchovávány elektronicky. Přijali jsme různá bezpečnostní opatření,
abychom zamezili ztrátě, poškození či zneužití Vašich osobních údajů.
Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte následující práva:
● právo na informace, které je plněnou tímto dokumentem,
● právo na přístup ke svým osobním údajům - v případě Vašeho zájmu nás můžete
vyzvat, abychom Vás informovali, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč,
● právo na výmaz Vašich osobních údajů z naší databáze (toto právo nelze uplatnit,
pokud jsme vázáni zákonnou povinností, např. evidence daňových dokladů apod.),
● právo na změnu nebo doplnění Vašich osobních údajů,
● právo na změnu účelu zpracování (např. si nepřejte dostávat newsletter, ale lekce
online kurzu ano apod.),
● právo na stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte,
že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem. V takovém případě
upřednostňujeme, abyste nejprve kontaktovali nás, abychom mohli případná
pochybení napravit,
● právo na přenositelnost - můžete nás požádat o předání Vašich osobních údajů
jinému správci.

