Nadační fond Česká lvice

Náměstí 5.května 2/12,
250 87 Čelákovice
603 452 284
www. ceskalvice.cz

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Uděluji tímto souhlas Nadačnímu fondu Česká lvice se sídlem: náměstí 5.května 2/12, 250
88 Čelákovice , IČ: 06883117 , registrace: N 1588 vedená u Městským soudem v Praze,
zastoupená předsedkyní SR Hanou Kadlubovou ( dále jen „ Správce „ ), souhlas se
zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
- jméno příjmení titul
- datum narození
- poštovní adresa
- emailová adresa
- telefonický kontakt
- bankovní spojení
- fotodokumentace a videa osob či věcí přímo spojených s daným projektem
2. Účelem zpracování osobních údajů je:
- darovací smlouva
- faktura
- zasílání obchodních, marketinkových a informačních sdělení, přímo spojených
s aktivitami Nadačního fondu Česká lvice a s jeho projekty
- propagace a osvěta daného projektu či prezentace Nadačního fondu Česká lvice
- klubové členství

3. Poskytnutí osobních údajů třetím osobám:
- zpracování účetnictví a daní externí firmou, která se řídí směrnicí GDPR
- správce webu a sítí, kteří se řídí směrnicí GDPR
- v případě neplnění závazků smluvních ujednání , předání osobních údajů subjektu
externí firmě, zabývající se vymáháním pohledávek, dále pak právnímu zástupci
Nadačního fondu Česká lvice
- pro případ škodní události, předání osobních údajů subjektu pojišťovně, u které má
Nadační fond Česká lvice sjednané pojištění odpovědnosti, potažmo pojišťovacímu
makléři, který pro společnost služby zprostředkovává a zajišťuje
- v případě sbírek na daný projekt, pracovníci, kteří se přímo na sbírkách podílí
- pokud bude daný projekt propagován a medializován, budou údaje poskytnuty
vydavateli periodik, médiím, budou prezentovány na sociálních sítích, webu i jinde
na internetu
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-

partnerům a spolupracovníkům, kteří se podílí na rozvoji projektů Nadačního fondu
Česká lvice
v případě KLUBU Česká lvice poskytnutí údajů koordinátorům a lektorům
spolupracujících s Nadačním fondem Česká lvice

4. Doba zpracování osobních údajů:
- osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, kterou ukládá zákon. Poté
jsou smlouvy archivovány dle zákona o archivaci dat a finanční doklady dle zákona o
účetnictví a daních.
- fodokumentace a videa jsou zpracovávány po dobu daného projektu a poté
archivovány, avšak pokud byli tyto údaje použity k propagaci daného projektu či
nadačního fondu, zůstávají umístěny na sociálních sítích, webu či jinde na internetu,
v časopisech, novinách a pod
5. Závěrečná ustanovení :
- souhlas můžete kdykoliv odvolat, požádat o výmaz či opravu osobních údajů a to emailem nebo dopisem, avšak vždy písemnou formou. Odvoláním souhlasu není
dotčena zákonnost použití osobních údajů do doby tohoto odvolání
- osobní údaje Subjektu budou zpracovávány na základě jeho svobodného souhlasu a
Subjekt prohlašuje, že dobře rozumí obsahu tohoto souhlasu a na důkaz připojuje svůj
podpis
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