„Nadace LANDEK Ostrava“ se sídlem Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,
která je zapsaná v nadačním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl N, vložka 2
www.nadace-landek.cz
e-mail: info@nadace-landek.cz

Informace o zpracování osobních údajů
v Nadaci LANDEK Ostrava
Úvod
Správce osobních údajů Nadace LANDEK Ostrava (dále jen NADACE) tímto dokumentem informuje o
způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů členů SR Nadace, členů DR Nadace, žadatelů nebo
příjemců nadačního příspěvku, donátorů a dalších obchodních partnerů.
Při zpracování osobních údajů Nadace dbá na soulad s právem Evropské unie, zejména na soulad
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen GDPR), které nabylo účinnosti 25. května
2018 jako přímá účinná právní forma i v rámci právního řádu České republiky.
Směrnice o implementaci GDPR do agend Nadace LANDEK Ostrava byla schválena Správní radou
nadace dne 23.10.2018.

Správce osobních údajů
Správce osobních údajů je Nadace LANDEK Ostrava, Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava, zapsaná v nadačním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl N, vložka 2,
IČO 603 40 053.
Zodpovědná osoba:
Ing. Josef Gavlas
Mail:
www.nadace-landek.cz
Telefon:
+420 595 620 045
Web:
info@nadace-landek.cz

Osobní údaje, které zpracováváme
Základní údaje:
 identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození případně číslo průkazu totožnosti
nebo IČO, rodné číslo (v případě členů SR a členů DR Nadace),
 kontaktní údaje: adresa trvalého pobytu, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, mail
Další údaje, které vyplývají z povahy spolupráce:
 číslo bankovního účtu, název zdravotní pojišťovny,
 fotografie, videa.
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Kategorie subjektů, jejichž osobní údaje zpracováváme
Nadace shromažďuje a zpracovává osobní údaje:
 členů Správní rady Nadace a členů Dozorčí rady Nadace,
 žadatelů o nadační příspěvky a příjemců nadačních příspěvků, pokud jimi jsou fyzické osoby,
 zástupců žadatelů o nadační příspěvky a zástupců příjemců nadačních příspěvků, pokud jimi
jsou právnické osoby,
 donátorů či zástupců donátorů,
 obchodních partnerů či zástupců obchodních partnerů, které pro Nadaci vykonávají smluvní
služby,
 zástupců bank, kde má Nadace vedené účty,
 zástupců dalších subjektů výše neuvedených.

Zdroje získání osobních údajů
Nadace získává osobní údaje:
 přímo od výše uvedených subjektů,
 z veřejných evidencí,
 z veřejně dostupných registrů.

Účely používání osobních údajů
Získané osobní údaje Nadace používá zejména pro následující účely:
 účetní, mzdové a daňové,
 proces výběrového řízení, uzavření smlouvy, jejich plnění a vyhodnocení u nadačních
příspěvků a jejich evidence,
 uzavírání smluv o nadačních darech, dotacích a grantech a jejich plnění a evidence,
 uzavírání smluv s obchodními partnery a bankami a jejich plnění a evidence,
 zajištění prezentace nadačních projektů na webových stránkách a ve výročních zprávách
Nadace,
 zajištění prezentace donátorů Nadace na webových stránkách a ve výročních zprávách
Nadace
 korespondence s jinými subjekty.

Zpracování a sdílení a ochrana osobních údajů
Nadace zpracovává osobní údaje v sídle Nadace, a to 4 pověřenými členy SR Nadace. Tyto údaje
nejsou poskytovány třetím stranám, vyjma osob, které k tomu mají oprávnění na základě uzavřené
smlouvy s Nadací (účetní firma, auditor), a státním orgánům, které jsou oprávněny si tyto údaje
vyžádat, jako jsou Finanční úřad, zdravotní pojišťovny, soudy, státní zastupitelství a Policie ČR. Osobní
údaje v písemné formě jsou uchovávány v sídle Nadace v zajištěné kanceláři nebo v archivu.

Doba uchování osobních údajů
Osobní údaje jsou uchovávány v Nadaci po dobu nezbytně nutnou, tj. dobu stanovenou zákonem.
Nadace má vlastní interní pravidla pro archivování a skartování dokumentů.
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Souhlas se zpracováním osobních údajů
Pro získání souhlasu se zpracováním osobních údajů u jednotlivých kategorií subjektů má Nadace
zpracovány vlastní postupy, které jsou popsány ve Směrnici Nadace o GDPR.

Účinnost
Aktualizace této informace bude prováděna vždy na základě změny příslušných právních předpisů
upravující pravidla zpracování a ochrany osobních údajů nebo na základě změny našich podmínek,
postupů a způsobů zpracování a ochrany osobních údajů, které budou vždy schvalovány Správní
radou Nadace v příslušné Směrnici o GDPR. Aktuální Informace o zpracování osobních údajů v Nadaci
je veřejně dostupná na webu Nadace.

V Ostravě dne 23.10.2018

_________________________
Ing. Miroslav Lenart
předseda správní rady
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_________________________
Ing. Josef Gavlas
ředitel nadace
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