
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Vážení žadatelé, příjemci, právní zástupci,  

42 FS nadační fond, IČO 07162171, se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 

11000, je správcem osobních údajů a zpracovává osobní údaje v nezbytném 

rozsahu, jak je uvedeno níže, v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle 

obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679, dále jen „Nařízení“). 

Všechny zpracovávané osobní údaje 42 FS nadační fond chrání a neposkytuje je 

žádným třetím osobám, ledaže je to nutné pro ochranu oprávněných zájmů 

nadačního fondu či pro plnění právních povinností nadačního fondu, v kterémžto 

případě poskytuje nadační fond osobní údaje orgánům veřejné moci na základě 

právních předpisů. 

Osobní údaje nadační fond zpracovává za účelem posouzení žádosti o poskytnutí 

nadačního příspěvku a plnění smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku a dále za 

účelem plnění právních povinností nadačního fondu, zejména dle zákona 

o archivnictví, a za účelem ochrany oprávněných zájmů nadačního fondu. Pro tyto 

účely zpracování je právním základem zpracování právní předpis, kterým je obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů. 

Poskytnutí shora uvedených osobních údajů je nutné pro posouzení žádosti 

o nadační příspěvek a uzavření a plnění smlouvy o poskytnutí příspěvku. Bez těchto 

údajů není možné nadační příspěvek poskytnout. 

Osobní údaje nadační fond zpracovává a následně archivuje od jejich poskytnutí po 

celou dobu své existence. 

Nadační fond zpracovává následující osobní údaje: 

 jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, případně kontaktní 

adresu, telefonní číslo a e-mail žadatele o příspěvek, 

 jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, případně kontaktní 

adresu, telefonní číslo a e-mail příjemce příspěvku, 

 jméno, příjmení a kontaktní údaje právního zástupce či opatrovníka příjemce 

příspěvku. 

 

  



VAŠE PRÁVA: 

Vezměte prosím na vědomí, že v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů 

máte mj. právo požadovat od nadačního fondu přístup k Vašim osobním údajům, 

jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, máte právo na 

přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. 

Dále máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu 

osobních údajů (www.uoou.cz). 

Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení) 

Máte právo získat od nadačního fondu potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás 

týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou zpracovávány, máte právo získat 

přístup k těmto osobním údajům – nadační fond Vám na žádost poskytne kopii 

Vašich zpracovávaných osobních údajů. 

Právo na opravu a výmaz (čl. 16, 17 Nařízení) 

Máte právo na to, aby nadační fond opravil či doplnil nepřesné osobní údaje, které 

o Vás zpracovává. 

Máte právo na to, aby nadační fond vymazal Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou 

potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo (ii) jste 

vznesli námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a neexistují žádné 

převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iii) Vaše osobní údaje byly 

zpracovány protiprávně, nebo (iv) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní 

povinnosti stanovené v právu Unie nebo České republiky. 

Právo na omezení zpracování (čl. 18 Nařízení) 

Máte právo na to, aby nadační fond omezil zpracování Vašich osobních údajů, 

v případě, že: 

a) popíráte přesnost Vašich zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou 

k tomu, aby nadační fond mohl přesnost Vašich osobních údajů ověřit; 

b) zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, přičemž odmítáte výmaz 

osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití; 

c) nadační fond již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je 

požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 

d) vznesli jste námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, a to na dobu 

potřebnou k ověření, zda oprávněné důvody nadačního fondu převažují nad Vašimi 

oprávněnými důvody. 

Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení) 

Máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste poskytli nadačnímu fondu, ve 

strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto 

http://www.uoou.cz/


údaje jinému správci, a máte rovněž právo na to, aby takové osobní údaje byly 

předány přímo jedním správcem – nadačním fondem – správci druhému, je-li to 

technicky proveditelné. 

Právo vznést námitku (čl. 21 Nařízení) 

Máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti 

zpracování Vašich osobních údajů nadačním fondem za účelem ochrany 

oprávněných zájmů nadačního fondu (viz účely zpracování). Nadační fond v takovém 

případě Vaše osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné 

oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a 

svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

Právo podat stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 Nařízení) 

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se 

domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno Nařízení. 


