
OCHRANA   OSOBNÍCH   ÚDAJŮ   

  
INFORMACE   O   ZPRACOVÁVÁNÍ   OSOBNÍCH   ÚDAJŮ   

  
SPRÁVCE   OSOBNÍCH   ÚDAJŮ   

  
KŘÍDLENÍ  nadační  fond ,  se  sídlem  Sadová  1728/17,  702  00  Moravská  Ostrava,  IČ:              
03488462,  jako  Správce  osobních  údajů  (dále  jen  „Správce“)  v  souladu  s  ustanovením            
čl.  13  a  následujících  Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  č.  2016/679  ze  dne  27.  4.                 
2016  o  ochraně  fyzických  osob  v  souvislosti  se  zpracováním  osobních  údajů  a  o  volném                
pohybu  těchto  údajů  a  o  zrušení  směrnice  95/46/ES  (dále  jen  „obecné  nařízení  o  ochraně                
osobních  údajů“),  informuje  o  základních  zásadách  a  principech  na  základě  kterých             
zpracovává   osobní   údaje.    
  
  

ZPRACOVÁVANÉ   OSOBNÍ   ÚDAJE   
  

Zpracováváme   osobní   údaje,   které   nám   sami   poskytnete.   
  
  

ÚČEL   ZPRACOVÁNÍ   OSOBNÍCH   ÚDAJŮ   
  

Osobní   údaje   zpracováváme   z těchto   důvodů:   
  

Osobní  účet:  díky  Vašim  osobním  údajům,  které  poskytnete,  je  možno  Vás  informovat  o               
aktivitách  nadačního  fondu.  Z odběru  těchto  e-mailu  se  můžete  odhlásit  v nastavení  svého             
osobního   účtu   nebo   telefonicky   na   čísle   736   614   438.   
  

Dražba  předmětů:  v tomto  případě  zpracováváme  osobní  údaje  k tomu,  abychom  mohli            
řádně  vést  a  ukončit  dražbu  jednotlivých  předmětů  a  zprostředkovat  smlouvu  a  doručení              
předmětu   příslušnými   neziskovými   organizacemi.   
  

PRÁVNÍ   PODKLAD   ZPRACOVÁVÁNÍ   OSOBNÍCH   ÚDAJŮ   
  

Plnění  a  uzavření  smlouvy  –  osobní  údaje  potřebujeme  k uzavření  darovací  smlouvy  a              
doručení   předmětu..   
  

Oprávněné   zájmy   –   osobní   údaje   používáme   k informování   o   aktivitách   nadačního   fondu.   
  
  

SOUHLAS   
  

Pro  účely  zasílání  marketingových  sdělení  zpracováváme  Vaše  osobní  údaje  na  základě             
Vašeho  souhlasu.  Tyto  zprávy  můžete  zakázat  tím,  že  si  upravíte  nastavení  svého  osobního               
účtu,   zašlete   email   na   adresu   info@kridleni.cz   nebo   na   telefonu   736   614   438.   
  
  



PŘEDÁVÁNÍ   OSOBNÍCH   ÚDAJŮ   TŘETÍM   SUBJEKTŮM   
  

V případě  dražby  předáváme  Vaše  osobní  údaje  třetím  subjektům  (tedy  ke  vztahu  k těmto              
osobním  údajům  vystupujeme  v pozici  správce).  Předáváme  Vaše  osobní  údaje,  aby            
nezisková  organizace,  jejíž  předmět  jste  vydražili,  Vás  mohla  kontaktovat  a  dohodnout             
s Vámi   další   postup   předání   předmětu   a   zaplacení   vydražené   částky.   
  
  

PLATEBNÍ   KARTY   
  

Nadační  fond  nemá  údaje  o  platebních  kartách,  kterými  nám  poskytujete  příspěvky.  Těmito              
údaje   disponuje   pouze   zabezpečená   platební   brána   a   příslušná   bankovní   instituce.   
  
  

DÉLKA   ZPRACOVÁNÍ   OSOBNÍCH   ÚDAJŮ   
  

Správce   uchovává   osobní   údaje   

·  po  dobu  nezbytnou  k  výkonu  práv  a  povinností  vyplývajících  ze  smluvního  vztahu               
mezi  Vámi  a  správcem  a  uplatňování  nároků  z  těchto  smluvních  vztahů  (po  dobu  15  let                 
od   ukončení   smluvního   vztahu).   

·  po  dobu,  než  je  odvolán  souhlas  se  zpracováním  osobních  údajů  pro  účely               
marketingu,   nejdéle   5   let,   jsou-li   osobní   údaje   zpracovávány   na   základě   souhlasu.   

Po   uplynutí   doby   uchovávání   osobních   údajů   Nadační   fond   osobní   údaje   vymaže.   

  
  
  

PRÁVA  POSKYTOVATELE  OSOBNÍCH  ÚDAJŮ  V SOUVISLOSTI  S OCHRANOU        
OSOBNÍCH   ÚDAJŮ   
  

Požadovat   od   Správce   informaci   o   zpracování   vašich   osobních   údajů,   
Požadovat   umožnění   přístupu   k   vašim   osobním   údajům   zpracovávaných   Správcem,   
Požadovat  opravu  nepřesných  osobních  údajů  (pokud  se  domníváte,  že  vaše  osobní  údaje              
zpracovávané   Správcem   jsou   nepřesné),   
Požadovat  vymazání  vašich  osobních  údajů  zpracovávaných  Správcem,  popřípadě          
požadovat  omezení  jejich  zpracování  v  souladu  s  příslušným  právním  základem  pro             
zpracování   osobních   údajů,   
Vznést   námitku   proti   zpracování   osobních   údajů   Správcem,   
Požadovat   přenositelnost   nebo   nepřenositelnost   osobních   údajů,   které   jste   poskytl/a   správci,   
Podat   stížnost   dozorovému   orgánu.   
Pokud  je  zpracování  Vašich  osobních  údajů  podmíněno  Vaším  předchozím  souhlasem  se             
zpracováním,  máte  právo  souhlas  odvolat.  Tím  však  není  dotčena  zákonnost  zpracování             
vycházejícího   ze   souhlasu,   který   byl   dán   před   jeho   odvoláním.   

  


