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INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI 
FUNDRAISINGU A PROPAGACI ORGANIZACE 

1. ÚČEL DOKUMENTU 

Tento dokument je určen Vám, našim podporovatelům a všem zájemcům o problematiku činnosti naší organizace. Dokument byl 

zpracován s cílem poskytnout Vám přehledné a srozumitelné informace o tom: 

- kdo je naše organizace (viz kapitola č. 2),  

- jakými zásadami se řídíme při zpracování osobních údajů (viz kapitola č. 3),  

- jaké Vaše osobní údaje shromažďujeme a k jakým účelům (viz kapitola č. 4), 

- proč Vaše osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje (viz kapitola č. 5), 

- kde primárně Vaše osobní údaje získáváme (viz kapitola č. 6),  

- kde a jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme a zveřejňujeme (viz kapitola č. 7), 

- jak zajišťujeme ochranu Vašich osobních údajů (viz kapitola č. 8), 

- komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme (viz kapitola č. 9), 

- jaká jsou Vaše práva, jako subjektu údajů, a jak je můžete uplatnit (viz kapitola č.10). 

Informační memorandum je účinné od 25. 5. 2018 a je vydáno v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů (GDPR). 

Pokud zde nenajdete odpovědi na své dotazy, které se týkají zpracování osobních údajů, nebo chcete některou část 

podrobněji vysvětlit, napište na adresu Karlovarská 337/18, 161 00 Praha 6, na e-mail info@dumtriprani.cz nebo datovou 

schránku 67b7dmw, případně nám zavolejte na tel.: 233 931 310. 

2. NAŠE ORGANIZACE 

Naše organizace se jmenuje se Dům tří přání, z.ú. a sídlíme na adrese Karlovarská 337/18, 161 00 Praha 6 (dále také jen „Organizace“).  
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V souladu s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, vydaného Magistrátem hl. m. Prahy ze dne 6. 6. 2003 vykonáváme činnosti 

zaměřené na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku, provozujeme zařízení odborného poradenství pro péči o děti, 

zařízení sociálně výchovné činnosti a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách současně 

poskytujeme Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Krizovou pomoc a Sociální rehabilitaci. 

Naše služby poskytujeme prostřednictvím zařízení uvedených v tabulce níže. 

Název zařízení Adresa Poskytované služby 

DŮM PŘEMYSLA PITTRA PRO DĚTI Karlovarská 337/18, 161 00 Praha 6 – Ruzyně  Provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

Sociální služby - krizová pomoc, sociální rehabilitace 

CENTRUM RODINNÉ TERAPIE HORIZONT Doubravčická 1474/21, 100 00 Praha 10 Poradenství a rodinná terapie  

CENTRUM PRO RODINY DELTA Terronská 727/7, 160 00 Praha 6 Sociální služby - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

CENTRUM PRO DĚTI MEZIPATRO Svatovítská 682/7, 160 00 Praha 6 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

3. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Veškerá zpracování osobních údajů v naší Organizaci respektují níže uvedené zásady:  

1. Každé zpracování osobních údajů sleduje legální a legitimní účel, a je prováděno způsobem a prostředky, které jsou v souladu s právní 

úpravou ochrany osobních údajů. 

2. Nezpracováváme osobní údaje bez právního titulu. 

3. Shromažďujeme pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro naplnění stanoveného účelu.   

4. Snažíme se zpracovávat pouze přesné a aktuální osobní údaje.  

5. Osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytnou dobu. 

6. O zpracování osobních údajů Vás řádně informujeme.  

7. Respektujeme Vaše práva, která jsou Vám přiznána, jako subjektu údajů.   

8. Osobní údaje důsledně chráníme. 
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4. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE 

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné ke stanovenému účelu jejich zpracování. Níže uvedená tabulka uvádí popis 

kategorií osobních údajů zpracovávaných k jednotlivým účelům, včetně právního titulu.  

Účel zpracování Kategorie zpracovávaných osobních údajů Co nás ke zpracování osobních údajů opravňuje 

Propagace organizace 

Abychom mohli veřejnost informovat o problémech 
ohrožených dětí, poslání a činnostech naší 
Organizace, vydáváme a distribuujeme na zájemce 
o danou problematiku propagační materiály, 
zejména náš Newsletter. 

- jméno a příjmení zájemce 
- e-mailová adresa, případně telefonický kontakt 

zájemce 
- název organizace, kterou zájemce zastupuje / pro 

níž pracuje  

Tento druh propagace činíme pouze na základě 
souhlasu zájemce, který může kdykoliv odvolat.  

Fundraising  

Abychom mohli pomáhat ohroženým dětem více, 
proaktivně vyhledáváme ty, kteří jsou ochotni 
přispět na provoz naší Organizace. Naše nebo 
potenciální dárce oslovujeme osobně nebo 
prostřednictvím crowdfundingových organizací. 

- jméno, příjmení a adresa bydliště individuálního 
dárce 

- jméno a příjmení osoby zastupující dárce-organizaci 
- e-mailová adresa, případně telefonický kontakt 
- název organizace, kterou osoba zastupuje 
- číslo bankovního účtu a výši poskytnutého daru 

V případech, kdy oslovujeme potenciálního dárce 
s žádostí o podporu, činíme tak, na základě 
oprávněného zájmu, tj. bez souhlasu. Vznese-li však 
oslovená osoba námitku (viz kapitola č. 9), zpracování 
ukončíme.  

Vedení evidence dárců, administrace darů a 
jejich zúčtování (i pro účetní a daňové účely) 

Zpracováváme osobní údaje těch, kteří se rozhodli 
přispět naší Organizaci. 

Zveřejňujeme osobní údaje dárců, kteří přispěli 
prostřednictvím transparentního účtu.  

- jméno, příjmení a adresa bydliště individuálního 
dárce 

- e-mailová adresa, případně telefonický kontakt, 
- číslo bankovního účtu a výši poskytnutého daru 

Osobní údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné 
k uzavření darovací smlouvy a splnění povinností 
vyplývajících z relevantních právních předpisů (např. 
pro vyměření a odvedení daně). 

Osobní údaje můžeme rovněž uchovávat pro účely 
oprávněných zájmů naší Organizace, např. pro případný 
soudní spor nebo kontrolu. 

Chceme-li zveřejnit poskytnutý dar individuální osoby, 
např. ve výroční zprávě, vždy požádáme o udělení 
souhlasu.  

5. KDE OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME 

Zdrojem osobních údajů je zpravidla sám dárce nebo zájemce o problematiku. Kontaktní osobní údaje potenciálních dárců a zájemců o 

problematiku rovněž proaktivně vyhledáváme ve veřejně dostupných zdrojích. 



4 

6. KDE A JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME A ZVEŘEJŇUJEME 

Osobní údaje shromažďované naší Organizací jsou zpracovány a ukládány na území České republiky, s výjimkou údajů zpracovávaných pomocí 

softwarových nástrojů (např. G Suite a Quanda), kdy dochází k jejich předávání do USA. Všechny společnosti zapojené do zpracování osobních 

údajů naší Organizace se přihlásily k dodržování mezistátní smlouvy uzavřené mezi EU a USA, k zajištění ochrany soukromí při předávání osobních 

údajů (tzv. Privacy Shield). 

Osobní údaje uchováváme po dobu: 

- nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu (např. darovací smlouvy), k uplatňování nároků z tohoto 

smluvního vztahu, a k dodržení právních povinností (např. pro dokladování výpočtu a odvodu daní); tato doba může činit až 10 let,  

- platnosti souhlasu nebo do jeho odvolání, pokud je zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů. 

Doba uchování, s výjimkou souhlasu, počíná běžet v roce následujícím po roce, v němž došlo k získání osobních údajů. Po jejím uplynutí jsou 

všechny osobní údaje zlikvidovány, případně plně anonymizovány.  

Údaje o poskytnutém daru ve prospěch transparentního účtu Organizace, jsou zveřejňovány příslušnou bankou po dobu 3 let. 

7. JAK OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME 

S ohledem na vysokou senzitivu osobních údajů, které zpracováváme, jsme přijali adekvátní technická a organizační opatření k zajištění jejich 

bezpečnosti, zejména:  

- stanovili jsme detailní pravidla pro shromažďování a manipulaci s osobními údaji; dodržování těchto pravidel důsledně kontrolujeme, 

- k osobním údajům má přístup pouze nezbytný počet odpovědných osob,  

- pověřené osoby jsou vázány slibem mlčenlivosti, který trvá i po skončení spolupráce s Organizací,  

- pokud již musíme zapojovat do zpracování osobních údajů další subjekty (tzv. zpracovatele), pečlivě hodnotíme, zda poskytují 

dostatečné záruky k zajištění bezpečnosti osobních údajů, 

- dojde-li k neoprávněnému zásahu nebo úniku osobních údajů a taková situace bude pro subjekt údajů představovat vysoké riziko, 

máme povinnost bez zbytečného odkladu oznámit tuto situaci subjektu údajů a Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
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8. KOMU OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPŇUJEME 

Zpracovávané osobní údaje uvedené v kapitole č. 4 mohou být zpřístupněny:   

- bankám u nichž má naše Organizace vedeny bankovní účty, 

- osobám a organizacím zapojeným do procesu získávání a administrace darů, zejména: 

o GIVT.cz s. r. o., IČO 04071433, Dolní nám. 16, 779 00 Olomouc, provozující webový portál givt.cz, 

o Fórum dárců, z.s., IČO 66004501, V tůních 1357/11, 120 00 Praha 2, provozující webový portál darujspravne.cz,  

o Nadace VIA, IČO 67360114, Dělnická 1324/9, Holešovice, 170 00 Praha 7, provozující webový portál darujme.cz, 

- osobám a organizacím zajišťujícím marketingové služby, zejména společnosti Quanda International s.r.o., IČO 02285665, 

Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9, 

- příslušným státním orgánům v rámci výkonu jejich pravomocí, které vycházejí z platných právních předpisů.   

9. PRÁVA KLIENTŮ A JAK TYTO LZE UPLATNIT 

Níže popsaná práva, která klientům (subjektům údajů) přiznává GDPR, je možné uplatnit prostřednictvím písemné žádosti doručené na adresu 

Karlovarská 337/18, 161 00 Praha 6, na e-mailovou schránku info@dumtriprani.cz nebo do datové schránky 67b7dmw. Do předmětu 

zprávy je nezbytné uvést text „Osobní údaje“. 

Právo na přístup 

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, tj. právo požadovat: 

- potvrzení, zda o něm naše Organizace zpracovává osobní údaje,  

- informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích osobních údajů, plánované době zpracování, o 

právech subjektu údajů, o zdrojích osobních údajů, o skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o 

vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, 

- odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, pokud je zpracování na souhlasu založeno,  

- bezplatnou kopii osobních údajů, za podmínky, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.  

mailto:info@dumtriprani.cz
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Pokud bude žádost vyhodnocena jako oprávněná, vyrozumíme subjektu údajů o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 

dnů od doručení žádosti. Ve výjimečných případech jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce. O takovém prodloužení a jeho 

zdůvodnění jej budeme informovat.  

Právo na opravu nepřesných údajů 

Subjekt údajů má právo požadovat opravu svých nepřesných osobních údajů nebo jejich doplnění poskytnutím dodatečného prohlášení. 

Právo na výmaz 

Subjekt údajů má právo požádat o výmaz svých osobních údajů za splnění některé z níže uvedených podmínek1: 

- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány,  

- osobní údaje byly zpracovány protiprávně,  

- osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, 

- subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů, a již neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,  

- subjekt údajů vznese námitku proti zpracování založeném na oprávněném zájmu a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro 

zpracování,  

- subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.  

Právo na omezení zpracování  

Naše Organizace má za povinnost omezit zpracování osobních údajů, pokud je splněn některý z níže uvedených důvodů: 

- subjekt údajů popírá přesnost OÚ; omezení bude přijato na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit,  

- subjekt údajů se domnívá, že zpracování je protiprávní, ale současně odmítá jejich výmaz a žádá místo toho omezení jejich použití,  

- subjekt údajů požaduje osobní údaje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ačkoliv naše Organizace je již nepotřebuje, 

                                           

1 Právo na výmaz se však neuplatní, pokud je zpracování nezbytné (i) pro výkon práva na svobodu projevu a informace, (ii) splnění právní povinnosti nebo splnění úkolu ve 

veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Organizace pověřena, (iii) z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, (iv) pro účely archivace ve veřejném 

zájmu / vědeckého či historického výzkumu nebo statistické účely.  
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- subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování založeném na oprávněném zájmu; zpracování bude omezeno do doby, než bude ověřeno, 

zda oprávněné důvody naší Organizace převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů. 

Osobní údaje mohou být (s výjimkou jejich uložení) dále zpracovávány pouze (i) se souhlasem subjektu údajů, (ii) z důvodu určení, výkonu 

nebo obhajoby právních nároků, (iii) z důvodu ochrany práv jiné fyzické osoby nebo (iv) z důvodu důležitého veřejného zájmu.  

Pokud bude ze strany Organizace omezení zrušeno, předem subjekt údajů na toto situaci upozorníme. 

Vznést námitku proti zpracování  

Subjekt údajů může vznést svou námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Po vznesení oprávněné 

námitky, je povinností naší Organizace prokázat, že naše oprávněné zájmy převažují nad základními právy a svobodami subjektu údajů.  

Vznesení námitky je možné pouze vůči zpracování probíhajícího:  

- pro účely přímého marketingu, 

- na základě oprávněného zájmu naší Organizace nebo třetí strany, 

- na základě plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci naší Organizací,  

- pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely. 

Podat stížnosti u dozorového úřadu 

Subjekt údajů má právo stěžovat na Úřadu na ochranu osobních údajů - stížnost je možné zaslat dopisem na adresu Pplk. Sochora 27, 170 00 

Praha 7, na e-mail posta@uoou.cz nebo sdělit telefonicky +420 234 665 111. 
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