Nadační fond Stadler-Trier
zapsaný v nadačním rejstříku Městského soudu v Praze sp. zn. N 1971
IČO 109 95 421

Celetná 12, 110 00 Praha 1
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem osobních údajů, který odpovídá za zpracování osobních údajů žadatele o
nadační příspěvek (dále jen "žadatel"), je:
1.

Nadační fond Stadler-Trier, se sídlem Celetná 12, 110 00 Praha 1, IČO 109 95 421 (dále jen
"Správce"), který je ve vztahu k osobním údajům žadatele tzv. "správcem osobních údajů".
Kontaktní údaje: Nadační fond Stadler-Trier, se sídlem Celetná 12, 110 00 Praha 1, T: +420
220 960 196, E-mail: office@stadler-foundation.ch
1. Povinnosti Správce v oblasti ochrany osobních údajů vyplývají:
z Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) - toto nařízení č. 2016/679 (dále jako "GDPR"), a
ze zákona č. 110/2019 Sbírky zákonů České republiky, o zpracování osobních, ve znění
pozdějších změn a doplnění (dále jen jako "ZZOÚ").
2. Specifikace mých osobních údajů, které spravuje Správce:
údaje uvedené v žádosti a v jejích přílohách, které se vztahují k žadateli;
údaje, které žadatel poskytl Správci v souvislosti s podáním žádosti o poskytnutí
nadačního příspěvku, jako např. datum narození, místo bydliště, fotografie, údaje o
rodinných poměrech, údaje o výsledcích mého vzdělávání a uměleckých úspěších,
údaje o mém sociálním statutu a zdravotním stavu;
údaje získané Správcem z veřejně přístupných zdrojů v souvislosti s ověřováním údajů
uvedených v žádosti (jako jsou např. údaje z katastru nemovitostí, veřejného rejstříku,
registru živnostenského podnikání, registru úpadců, registru exekucí apod.);
dále jen jako "osobní údaje žadatele". Pokud žadatel do žádosti uvedl též osobní údaje
jiných osob, než je žadatel, pak se pod pojmem "osobní údaje žadatele" rozumí též údaje
o těchto jiných osobách.
Pod pojmem "žádost" se rozumí žadatelem vyplněná žádost a její přílohy (buď formou
formuláře nebo formou stanovenou správní radou) o poskytnutí nadačního příspěvku
pro účely stanovené v zakládací listině Nadačního fondu a v jeho grantových
pravidlech nebo v příslušné grantové výzvě;
Pod pojmem "žadatel" se rozumí osoba, pro jejíž potřebu se žádá o poskytnutí
nadačního příspěvku.
Pokud žadatel do žádosti uvedl též osobní údaje jiných osob, než je žadatel, pak podáním
žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku žadatel prohlašuje, že údaje těchto jiných osob
žadatel do formuláře uvedl s jejich výslovným souhlasem a s tím, že tyto osoby se seznámily s
podmínkami zpracování jejich osobních údajů uvedených v této informaci o zpracování
osobních údajů a s informacemi uvedenými v Prohlášení žadatele o seznámení se s podmínkami
zpracování jeho osobních údajů, které je nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí nadačního
příspěvku.
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3. Doba, po kterou bude Správce uchovávat osobní údaje žadatele:
Do dne rozhodnutí o tom, zda žadateli bude poskytnut nadační příspěvek či nikoli, nejdéle však
60 (šedesát) dní ode dne uzávěrky příjmu žádostí Správcem v aktuálním kalendářním roce.
Rozhodne-li Správce o tom, že žadateli nebude poskytnut nadační příspěvek, budou osobní
údaje žadatele skartovány ve shora uvedené lhůtě. V takovém případě si Správce ponechá pouze
tyto osobní údaje žadatele:
•
•
•
•
•

jméno a příjmení;
adresa bydliště;
elektronická adresa;
předmět žádosti;
údaj, že žádost byla zamítnuta a kdy se tak stalo
(dále společně jen "Základní informace").

Základní informace se zpracovávají po dobu 10 let. Po uplynutí této doby budu data
anonymizována tak, že nebude možná zpětná identifikace osoby žadatele. Údaje
anonymizované ve smyslu předchozí věty budou použity pro případné statistické účely.
Rozhodne-li Správce o tom, že žadateli bude poskytnut nadační příspěvek, bude se nakládání s
mými osobními údaji řídit právním titulem splnění smlouvy ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. b)
GDPR.
4. Účely zpracování osobních údajů žadatele:
vyhodnocení žádosti Správcem a zjištění rodinných, majetkových a sociálních
poměrů rodiny/prostředí, ze kterého žadatel o nadační příspěvek pochází, zjištění
potřebnosti poskytnutí podpory žadateli;
přijetí rozhodnutí Správcem, zda žadateli bude či nebude poskytnut nadační
příspěvek, o nějž žádá;
propagace Správce a informování veřejnosti o činnosti a projektech Správce a
osobách, které Správce podporuje (zejména na webových stránkách, sociálních sítích
a v dalších médiích).
5. Účely zpracování Základních informací:
evidence žadatelů o nadační příspěvek;
sledování četnosti žádostí o nadační příspěvek od týchž žadatelů.
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