
Zásady zpracování osobních údajů 

1. Úvod 

Dovolte nám, abychom Vás my, Nadační fond Neúnavní - Nadační fond na podporu pacientů s               
chronickým únavovým syndromem, IČO 09555757, se sídlem Jahodová 2710/111, Záběhlice, 106 00            
Praha 10, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. N 1843 (dále                 
jako „Nadační fond“ nebo „my“) tímto, v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických               
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále též jen „GDPR“), informovali o zpracování              
Vašich osobních údajů.  

Nadační fond byl založen za účelem pomoci pacientům s chronickým únavovým syndromem            
(ME/CFS), který bez jasné příčiny může postihnout kohokoliv. Přesto je však toto onemocnění často              
opomíjené a podceňované. Moc si vážíme toho, že jste právě do nás vložili svou důvěru, ať již jako                  
potřebná osoba nebo jako dárce. Abyste se mohli s námi zapojit do našeho poslání, musíme              
zpracovávat Vaše osobní údaje. Účelem těchto zásad zpracování osobních údajů Nadačního fondu je             
seznámit Vás s tím, jaké osobní údaje o Vás Nadační fond coby správce zpracovává, za jakými účely                 
jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a jaká práva Vám jakožto subjektům údajů v souvislosti se               
zpracováním Vašich osobních údajů náleží. 

2.  Správce osobních údajů 

Správcem Vašich osobních údajů jsme my, Nadační fond Neúnavní - Nadační fond na podporu              
pacientů s chronickým únavovým syndromem, IČO 09555757, se sídlem Jahodová 2710/111,           
Záběhlice, 106 00 Praha 10, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.                
zn. N 18433. Kontaktovat nás můžete kdykoliv na telefonu +420 606 717 352, popř. e-mailem na               
adrese info@neunavni.cz.  

3. Jaké osobní údaje zpracováváme 

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete, a to buď prostřednictvím formuláře,             
nebo kdykoliv při dalším kontaktu a spolupráci mezi námi a Vámi. Zpracováváme tak zejména tyto               
osobní údaje: 

● jméno a příjmení, popř. název obchodní firmy fyzické osoby – podnikatelem, 

● datum narození, 

● číslo občanského či jiného průkazu a dobu jeho platnosti, 

● trvalé a přechodné bydliště, 

● fakturační a doručovací adresa, 

● identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ), 

● bankovní spojení, 

● telefonní číslo a e-mailová adresa. 

V případě oprávněného mladšího 18 let nebo v případě oprávněného majícího opatrovníka dále             
zpracováváme osobní údaje jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka, zejména pak: 

● jméno a příjmení, 

● datum narození, 

● adresa trvalého a přechodného bydliště, 

● bankovní spojení, 
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● telefonní číslo a e-mailová adresa. 

Pokud se bude jednat o oprávněného, budeme zpracovávat také zdravotní údaje, samozřejmě jen             
v nezbytně nutném rozsahu.  

Při Vašich návštěvách našich webových stránek dále zpracováváme i cookies, tedy krátké textové             
soubory, jež zaznamenávají informace o Vaší návštěvě našich webových stránek. Prostřednictvím           
těchto souborů můžeme odlišit jednotlivé návštěvníky našich webových stránek. 

4. Za jakým účelem a z jakého důvodu zpracováváme Vaše osobní údaje 

Vaše osobní údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro plnění z uzavřené smlouvy mezi Vámi a                
námi, pro plnění jiných závazků předpokládaných našimi darovacími podmínkami a pro účely našich             
oprávněných zájmů. 

Jste-li oprávněným – obdarovaným, zpracováváme Vaše osobní údaje zejména za účelem: 

● uzavření a evidence smluv uzavíraných mezi námi, 

● vyplacení příspěvku 

● kontrola použití předmětného nadačního příspěvku, 

● za účelem vedení řádného účetnictví a za účelem splnění dalších zákonných povinností dle             
platných právních předpisů, 

Jste-li dárcem, zpracováváme Vaše osobní údaje zejména za účelem: 

● uzavření a plnění darovací smlouvy 

● vydání potvrzení o daru 

● evidence poskytnutých darů zejména za účelem vedení řádného účetnictví a za účelem splnění             
dalších zákonných povinností dle platných právních předpisů, 

● uzavření a evidence darovacích smluv uzavíraných mezi námi. 

Vaše osobní údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro splnění právních povinností, které máme,              
zejména při kontrolách ze strany orgánů veřejné správy nebo při plnění jiných povinností, např. při               
plnění povinnosti poskytnout tyto údaje orgánům činným v trestním řízení apod. 

Ve všech případech zpracováváme Vaše osobní údaje jen, je-li to nezbytné, a jen v tom rozsahu, v                 
jakém je to nezbytně nutné. 

5. Poskytování osobních údajů třetím subjektům 

Vaše osobní údaje nepředáme žádným třetím osobám, pokud není níže uvedeno jinak. Výjimku tvoří              
předání osobních údajů našim zaměstnancům a spolupracovníkům.  

Vaše osobní údaje dále mohou být předány externím poradcům vázaným povinností mlčenlivosti pro             
účely splnění našich zákonných povinností nebo v případě řešení sporů mezi námi. 

 

Vzhledem k tomu, že bude někdy potřeba sbírky propagovat ať již pomocí našich webových stránek,              
sociálních síti či prostřednictvím televizního nebo rádiového vysílání, můžou být některé údaje            
budoucího obdarovaného zveřejněny právě prostřednictvím výše uvedených médií. Slibujeme Vám, že           
budou zveřejněny pouze nejnutnější osobní údaje, jako je jméno a příjmení, popř. stručný popis              
zdravotního stavu. To vše samozřejmě po předchozí konzultaci s Vámi.  

Vaše osobní údaje nesdílíme s jinými správci osobních údajů. 



6. Způsob a doba zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje zpracováváme především automaticky, ale i manuálně, a jsou uchovávány v             
papírové a elektronické podobě. 

Při zpracování Vašich osobních údajů činíme veškerá nezbytná technická i organizační opatření            
zajišťující jejich ochranu. 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání veřejné sbírky či smluvního vztahu mezi               
námi a dále po dobu 3 let ode dne skončení veřejné sbírky či tohoto smluvního vztahu. Osobní údaje,                  
které jsou nezbytné pro plnění našich právních povinností dle platných právních předpisů,            
uchováváme po celou dobu nezbytnou ke splnění těchto povinností. 

7. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte řadu práv. Můžete nás kdykoliv poštou nebo              
e-mailem požádat o potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud jsou, máte právo na                
přístup k těmto osobním údajům a k informacím o nich. Máte právo na opravu nepřesných nebo                
doplnění neúplných osobních údajů. 

Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání těchto osobních údajů, pokud je pro to dán důvod, nebo,                
rovněž pokud je proto dán důvod, o omezení zpracování těchto osobních údajů. Máte právo na Vaše                
osobní údaje a na jejich přenos jinému správci. 

Osobní údaje zpracováváme férově a transparentně. Pokud byste však měli za to, že tomu tak není,                
máte vždy právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. Veškeré informace, jakož                
i kontakt, naleznete na internetových stránkách: https://www.uoou.cz/. 

8. Další informace 

Vaše osobní údaje jsme obdrželi pouze od Vás. Pokud byste nám požadované osobní údaje neposkytli,               
popř. požádali o jejich výmaz, nebude možné uzavřít jakoukoliv formu smlouvy, resp. v ní pokračovat.  

Po skončení doby zpracování jsou pak osobní údaje bez odkladu likvidovány. 

Kdybyste čemukoliv nerozuměli nebo měli jakýkoliv dotaz, neváhejte se na cokoliv ohledně Vašich             
osobních údajů zeptat. 
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