Zásady ochrany osobních údajů
Vážíme si toho, že máte zájem o účast v projektu Tvoje šance a chceme, abyste věděli, že Vaše
osobní údaje střežíme jako oko v hlavě, jinými slovy s Vašimi osobními údaji nakládáme s nejvyšší
mírou ochrany a v souladu s platnými a účinnými předpisy na ochranu osobních údajů. V tomto
dokumentu naleznete informace, které jsme Vám v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů jako
jejich správce povinni sdělit.
Kdo jsme?
nezisková organizace
Nadání a dovednosti o.p.s.
IČO: 24295124
sídlem Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1
zapsaný v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: O 921 kontaktní e-mail:
info@nadaniadovednosti.cz
(dále jen „nezisková organizace“)
Co znamenají některé termíny použité v těchto zásadách?
Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě;
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména
odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor
nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické,
kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo
soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je
shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění,
vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění,
seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
V jakém rozsahu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?
1. O zájemcích o účast v projektu Tvoje šance zpracováváme tyto osobní údaje uvedené v
přihlášce:
● jméno a příjmení;
● datum narození;
● adresa bydliště;
● telefonní číslo;
● emailová adresa;
● adresa facebookového profilu;
● název školy vč. adresy, kde zájemce o účast v projektu studuje; ročník a obor studia;
● plány do budoucna - studium, zaměstnání; zájmy;
● úroveň jazykových dovedností;
● důvod sociální znevýhodnění;
● motivace pro účast v projektu.
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O účastnících projektu Tvoje šance zpracováváme tyto osobní údaje:
jméno a příjmení;
datum narození;
adresa bydliště;
telefonní číslo;
emailová adresa;
adresa facebookového profilu;
název školy vč. adresy, kde zájemce o účast v projektu studuje; ročník a obor studia;
plány do budoucna - studium, zaměstnání;
zájmy;
úroveň jazykových dovedností;
důvod sociální znevýhodnění;
motivace pro účast v projektu;
jméno a příjmení zákonného zástupce;
kontakt na zákonného zástupce;
audio-vizuální materiál pořízený během projektu či dobrovolně poskytnutý účastníkem;
a další informace poskytnuté účastníkem dobrovolně za účelem maximální účinnosti projektu.

3.
●
●
●

O přihlašovatelích do newsletteru zpracováváme tyto osobní údaje:
jméno a příjmení;
emailová adresa;
status zájmu - zájem o pravidelné informace z projektu či pouze informace o přihlašování.

Pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme a jaký je právní základ pro jejich zpracování?
1. Osobní údaje zájemců o účast v projektu Tvoje šance zpracováváme za účelem
administrace zájemců a jejich následného hodnocení a výběru mezi účastníky projektu Tvoje
šance. Osobní údaje zpracováváme na základě přihlášky do projektu. Takové zpracování
osobních údajů je nezbytné pro účast ve výběrovém řízení do projektu. Poskytnutí osobních
údajů v rámci výběrového řízení do projektu Tvoje šance je smluvním požadavkem a bez
těchto údajů není možné se projektu účastnit.
2. Osobní údaje účastníků projektu Tvoje šance zpracováváme:
● za účelem uskutečnění a realizace projektu, tj. nakládáme s nimi, jak nejlépe
můžeme, abychom mohli účastníkovi poskytnout co nejpersonifikovanější podporu,
na kterou má v rámci projektu Tvoje šance nárok, např. při konzultacích s kariérním
poradcem, plánování individuálního programu účastníka, apod.
● z důvodu prezentace projektu na webových stránkách projektu a na sociálních sítích.
● za účelem propagace projektu v médiích, a to na základě souhlasu uděleného
účastníkem.
3. Osobní údajepřihlašovatelů do newsletteru zpracováváme za účelem pravidelného
mailingu o dění v projektu či informování o zahájení přihlašování do dalšího ročníku projektu,
maximálně však 1x měsíčně.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že Vaše osobní údaje můžeme i po odpadnutí důvodů pro jejich
zpracování uvedených výše dále zpracovávat:
●

●

pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo
členského státu, které se na nás vztahuje;
v anonymizované a agregované podobě pro statistické a analytické účely;

●

pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Jak dlouho budeme Vaše údaje uchovávat?
1. Osobní údaje zájemců o účast v projektu uchováváme po dobu 1 roku od jejich poskytnutí.
2. Osobní údaje účastníků soutěže uchováváme po dobu 3 let od ukončení realizace projektu,
zejména z důvodů reference na historii projektu.
3. Osobní údajepřihlašovatelů do newsletteruuchováváme po dobu 5 let od jejich poskytnutí.
Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů:
●
●
●
●
●

máte právo na přístup ke svým osobním údajům, tedy vědět, jaké osobní údaje o Vás
zpracováváme;
máte právo na opravu Vašich osobních údajů a v případě, že bude naplněn některý ze
zákonných důvodů i na jejich výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování;
právo na přenositelnost údajů (tj. právo na to, aby Vaše osobní údaje byly na základě Vaší
žádosti poskytnuté jiné společnosti);
pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, máte právo vznést
námitku proti takovému zpracování;
pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento
souhlas kdykoliv odvolat, a to zasláním odvolání souhlasu na e-mail:
info@nadaniadovednosti.cz.

Koho můžete v zájmu ochrany svých osobních údajů kontaktovat?
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy,
můžete nás kdykoliv kontaktovat a vše spolu vyřešíme k Vaší spokojenosti. V případě, že nebudete
spokojeni, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro
ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (https://www.uoou.cz/).
Samozřejmě se vždy můžete obrátit na dozorový úřad přímo.
Co byste ještě měli vědět?
Vaše osobní údaje nepředáváme žádným dalším osobám, vyjma následujících kategorií příjemců či
zpracovatelů, které si pečlivě vybíráme a kontrolujeme je:
a) u zájemců o účast v projektu:
donátoři projektu, a to za účelem procesu výběrového řízení účastníků; zejména společnosti
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V parku 2323/14 Praha 4, 148 00, Česká
republika, IČO: 289 87 322, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.
zn. C 158046, která Vaše osobní údaje dále zpracovává jako další správce osobních údajů. Informace
o zpracování Vašich osobních údajů společností Samsung jsou dostupné zde:
https://www.samsung.com/cz/info/privacy/.
b) u účastníků projektu:

●
●
●

poskytovatelé IT a technických řešení,
subjekty poskytující marketingové, grafické a PR služby,
donátoři projektu

●
●

subjekty poskytující přímé služby účastníkovi projektu, např. kariérní poradce,
subjekty poskytující právní, daňové a účetní služby.

Těmto příjemcům či zpracovatelům zpřístupňujeme Vaše osobní údaje jen v nezbytně nutném
rozsahu. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 2.1.2019.

