
 NADAČNÍ FOND NADACE BÁTOR TÁBOR ČESKÁ REPUBLIKA 
 

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO PODPOROVATELE 
 
 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE  
 

Nadační fond Nadace Bátor Tábor Česká republika („Bátor Tábor“) zpracovává informace o 
svých stávajících i potenciálních příznivcích, které jsou označovány jako „osobní údaje“, jak je 
definováno v článku 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU č. 2016/679 („GDPR“). 
Toto oznámení („Oznámení“) poskytuje informace o zpracování těchto údajů. 
 
Sídlo Bátor Tábor: Žižkova 403/20, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 
 
Identifikační číslo Bátor Tábor: 28996542 
Telefonní číslo Bátor Tábor: +420734766055 
E-mailová adresa Bátor Tábor: info@batortabor.cz  
Webové stránky Bátor Tábor: https://batortabor.hu/cz/  
Zástupce Bátor Tábor a kontaktní údaje: Katarína Koščíková, e-mailová adresa: 
k.koscikova@batortabor.cz  
Pověřenec pro ochranu osobních údajů Bátor Tábor: Adrienn Esztervári, e-mailová adresa: 
a.esztervari@batortabor.hu   

 
2. AKTUALIZACE A DOSTUPNOST OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Bátor Tábor si vyhrazuje právo toto oznámení jednostranně změnit s účinkem po jeho úpravě, s 
přihlédnutím k omezením platných zákonů a včasným předáním informací subjektům údajů. Toto 
oznámení může být upraveno zejména tam, kde je to nutné z důvodu změny platných zákonů, nebo 
při změně praxe orgánu pro ochranu údajů, nebo při vzniku nové činnost v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů, je rozpoznáno nové bezpečnostní riziko, nebo to vyžaduje zpětná 
vazba od subjektů údajů. 

3. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ 

Zvláštní podmínky zpracování údajů se mohou uplatnit tam, kde se provádějí určité specifické 
druhy zpracování údajů, přičemž v takovém případě subjekty údajů získají konkrétní informace, 
například předtím, než udělí svůj souhlas se zpracováním svých údajů. 
 

4. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ 
 
Subjekty údajů musí při poskytování osobních údajů nadaci Bátor Tábor vždy dodržovat platné 
zákony. Základním požadavkem je, aby byl pro poskytnutí osobních údajů nutný informovaný 
souhlas nebo jiný právní základ. Bátor Tábor neodpovídá za ztráty, škody nebo újmu, které mohou 
vzniknout v důsledku porušení tohoto závazku nebo prohlášení subjektu údajů. 
 

 Tam, kde je pro určité právní úkony potřebné zpracovat osobní údaje pro výkon právních zájmů 
nadace Bátor Tábor nebo třetí strany, Bátor Tábor zpřístupní test provedený za účelem vyrovnání 
základních zájmů, je-li o to požádán, na žádost podanou na jeden z výše uvedených kontaktních 
údajů.  
 
Bátor Tábor výslovně upozorňuje subjekty údajů na jejich právo kdykoli vznést námitku z 
důvodů vyplývajících z konkrétní situace ohledně zpracování osobních údajů, které se jich 
týkají, za účelem oprávněných zájmů včetně profilování. Bátor Tábor v takovém případě 
nebude osobní údaje dále zpracovávat, dokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro 
zpracování, které převáží zájmy nebo práva a svobody subjektu údajů, nebo pro určení, 
výkon nebo obranu právních nároků. Tam, kde zpracování osobních údajů slouží pro účely 
přímého marketingu, je subjekt údajů oprávněn vznést námitky proti zpracování osobních 
údajů pro tyto účely, které se ho/jí týkají, včetně profilování, pokud se toto týká přímého 
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marketingu. V případě, že subjekt údajů vznese námitky proti zpracování údajů, které je 
prováděno pro účely přímého marketingu, nemůže zpracování těchto osobních údajů pro 
tento účel pokračovat. 
 
Rozsah, účel, doba trvání a totožnost osob, které mají přístup k osobním údajům, které jsou 
předmětem zpracování, jsou uvedeny v tabulce níže. 
 
 



 
Účel zpracování Právní základ pro zpracování Rozsah zpracovaných údajů Doba uchování, přístupová práva, 

předávání údajů 
Registrace příznivců Bátor 
Tábor (dobrovolníků a 
běžců) 
 
Jednotlivci, kteří se chtějí 
registrovat jako dobrovolníci 
pro Bátor Tábor nebo jako 
běžci Týmu odvahy, mohou 
vyplnit registrační formulář na 
internetových stránkách 
http://www.batortabor.hu/cz a 
na http://tymodvahy.cz/ 
dokončit registraci.  
 

Článek 6 odst. 1 a) GDPR (dobrovolný 
souhlas příznivce) v souvislosti se 
zveřejněním jména a příjmení příznivce v 
seznamu příznivců. 

Příznivec může svůj souhlas kdykoli 
odvolat. Toto odvolání neovlivní legitimitu 
zpracování údajů provedených na základě 
souhlasu poskytnutého před jeho 
odvoláním. 

Bez souhlasu příznivce nemůže Bátor 
Tábor zveřejnit jeho/ její jméno a příjmení, 
pokud darovaná částka nepřevyšuje částku 
10 000 Kč. 

V opačném případě jsou osobní údaje 
příznivců zpracovávány na základě čl. 6 
odst. 1 b) GDPR (zpracování údajů je 
nezbytné pro plnění smlouvy) v souvislosti 
s darovací smlouvou mezi nadací Bátor 
Tábor a příznivci. 

Některé osobní údaje jsou zpracovávány 
pro dodržování právních povinností a 
Bátor Tábor je povinen tyto údaje 
zpracovávat na základě čl. 6 odst. 1 c) 
GDPR (zpracování údajů je nezbytné pro 
splnění právní povinnosti). Příslušné 
právní povinnosti jsou obsaženy 
například v zákoně č. 89/2012 Sb., 
Občanský zákoník - povinnost 
zveřejňovat ve výroční zprávě jména 
osob, které v příslušném účetním roce 
darovaly více než 10 000 Kč. 

V případě registrovaných dobrovolníků: 
osobní údaje dobrovolníků jsou 
shromažďovány prostřednictvím webové 
stránky http://www.batortabor.hu/cz, 
kterou spravuje Bátor Tábor. 
 
Údaje shromážděné prostřednictvím 
registračního formuláře na webových 
stránkách http://www.batortabor.hu/cz: 
příjmení, jméno, e-mailová adresa, telefon 
(nepovinné: datum narození, město, PSČ, 
název ulice a číslo ulice). 
 
Údaje shromážděné prostřednictvím 
počátečního registračního formuláře pro 
účel vytvoření účtu žadatele v systému 
dobrovolnické aplikace: e-mailová adresa, 
uživatelské jméno a heslo. 

a) Povinné osobní údaje žadatele 

zahrnují: jméno, příjmení, 

telefonní číslo, pohlaví, datum 

narození, bydliště (země), jméno 

matky, adresu bydliště, poštovní 

směrovací číslo, rodné číslo a 

preferovaný jazyk.  

b) Nepovinné osobní údaje žadatele 

zahrnují: pracoviště, pozici, název 

školy, město, kde se škola nachází, 

jmeniny, nejvyšší dosaženou 

úroveň vzdělání, kontaktní údaje. 
 
V případě registrovaných běžců: 
osobní údaje běžců jsou shromažďovány 

Doba uložení údajů: Bátor Tábor 
zpracovává údaje až do odvolání 
souhlasu; v opačném případě jsou údaje 
zpracovávány po dobu trvání účelu 
zpracování.  
 
Osoby v rámci organizace Bátor 
Tábor, které jsou oprávněny k 
přístupu k osobním údajům: 
zaměstnanci Bátor Tábor. 
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Účel zpracování Právní základ pro zpracování Rozsah zpracovaných údajů Doba uchování, přístupová práva, 
předávání údajů 

prostřednictvím webové stránky 
http://tymodvahy.cz, kterou spravuje Bátor 
Tábor. 
 
Údaje shromažďované prostřednictvím 
přihlášky běžce: jméno, příjmení, pohlaví, 
povolání, e-mail, telefonní číslo, závod ze 
seznamu připravovaných závodů. 
 
Údaje shromažďované prostřednictvím 
profilu běžce na webové stránce 
http://tymodvahy.cz: fotografie, jméno, 
příjmení, město, text o běžci (nepovinné), 
jména a příspěvky dárců. 
 
Údaje shromážděné prostřednictvím 
registračního formuláře běžce: datum 
narození (nepovinné), adresa (nepovinné), 
velikost trička. 
 

 
Dary pro Bátor Tábor 
darované firmami na 
webových stránkách  
 
Tam, kde si 
podniky/společnosti přejí 
darovat, mohou kontaktovat 
jednu z dostupných 
kontaktních osob a informovat 
ji o svém záměru poskytnout 
dary a bude jim připravena 
individuální darovací smlouva.  
 

Článek 6 odst. 1 b) GDPR (zpracování 
údajů je nezbytné pro plnění darovací 
smlouvy uzavřené mezi nadací Bátor 
Tábor a firmami, které mají zájem 
poskytnout dary). 
 
Článek 6 odst. 1 f) GDPR (zpracování 
údajů je nezbytné k prosazování 
oprávněných zájmů nadace Bátor Tábor a 
zájmů osob, které mají zájem poskytnout 
dary). 
 
Oprávněný zájem: příjem a rozdělení 
darovaných prostředků mezi způsobilé 
osoby a subjekty, možnost kontaktovat 
osobu poskytující dar jménem dané 
společnosti. 

S ohledem na darovací smlouvy uzavřené 
mezi nadací Bátor Tábor a firmami 
zahrnuje rozsah zpracovávaných údajů: 
výši daru (v Kč) a jméno a postavení osoby 
oprávněné jednat jménem dané společnosti. 
 
S ohledem na darovací smlouvy uzavřené 
mezi nadací Bátor Tábor a živnostníky 
zahrnuje rozsah zpracovávaných údajů: 
výši daru (v Kč), jméno, příjmení a adresu. 
 
 
 

Doba uložení údajů: Bátor Tábor 
zpracovává údaje až do odvolání 
souhlasu; v opačném případě jsou údaje 
zpracovávány po dobu trvání účelu 
zpracování.  
 
Osoby v rámci organizace Bátor 
Tábor, které jsou oprávněny k 
přístupu k osobním údajům: 
zaměstnanci Bátor Tábor. 
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Účel zpracování Právní základ pro zpracování Rozsah zpracovaných údajů Doba uchování, přístupová práva, 
předávání údajů 

 
Dary darované organizaci 
Bátor Tábor fyzickými 
osobami na webových 
stránkách 
 
Jednotlivci, kteří si přejí 
přispět, mohou vyplnit 
formulář na webových 
stránkách 
https://www.darujme.cz/, 
http://www.givenio.cz/ a 
http://www.eshop-
batortabor.cz/ týkající se jejich 
darů.  
 

Článek 6 odst. 1 a) GDPR (dobrovolný 
souhlas příznivce) v souvislosti se 
zveřejněním jména a příjmení příznivce v 
seznamu příznivců. 

Příznivec může svůj souhlas kdykoli 
odvolat. Toto odvolání neovlivní legitimitu 
zpracování údajů provedených na základě 
souhlasu poskytnutého před jeho 
odvoláním. 

Bez souhlasu příznivce nemůže Bátor 
Tábor zveřejnit jeho/ její jméno a příjmení, 
pokud darovaná částka nepřevyšuje částku 
10 000 Kč. 

V opačném případě jsou osobní údaje 
příznivců zpracovávány na základě čl. 6 
odst. 1 b) GDPR (zpracování údajů je 
nezbytné pro plnění smlouvy) v souvislosti 
s darovací smlouvou mezi nadací Bátor 
Tábor a příznivci. 

Některé osobní údaje jsou zpracovávány 
pro dodržování právních povinností a 
Bátor Tábor je povinen tyto údaje 
zpracovávat na základě čl. 6 odst. 1 c) 
GDPR (zpracování údajů je nezbytné pro 
splnění právní povinnosti). Příslušné 
právní povinnosti jsou obsaženy 
například v zákoně č. 89/2012 Sb., 
Občanský zákoník - povinnost 
zveřejňovat ve výroční zprávě jména 
osob, které v příslušném účetním roce 
darovaly více než 10 000 Kč. 

V případě daru poskytnutého 
prostřednictvím webové stránky 
https://www.darujme.cz/ po 
přesměrování z 
http://www.batortabor.hu/cz: 
Způsob platby (tj. platební karta, bankovní 
převod), pravidelnost daru (jednorázově, 
měsíčně), výše daru (v Kč/EUR). Dále 
následující osobní údaje příznivce: jméno, 
příjmení, e-mailová adresa (jedná se o 
údaje, které jsou pro darování povinné). 
 
V případě daru poskytnutého 
prostřednictvím webové stránky 
https://www.darujme.cz/ po 
přesměrování z http://tymodvahy.cz/:  
Způsob platby (tj. platební karta, bankovní 
převod), pravidelnost daru (jednorázově, 
měsíčně), výše daru (v Kč/EUR). Dále 
následující osobní údaje příznivce: jméno, 
příjmení, e-mailová adresa (jedná se o 
údaje, které jsou pro darování povinné). 
 
Příznivci mají možnost zvolit 
(prostřednictvím zaškrtávacího políčka) 
zda chtějí, aby jejich jméno bylo 
zveřejněno na internetových stránkách. 
 
V případě daru poskytnutého 
prostřednictvím profilu registrovaného 
na dárcovských webových stránkách 
https://www.darujme.cz/:  
 
Následující osobní údaje příznivce: jméno, 
příjmení, e-mailová adresa (jedná se o 
údaje, které jsou povinné pro registraci). 
Webové stránky navíc ukládají údaje 

Doba uložení údajů: Bátor Tábor 
zpracovává údaje až do odvolání 
souhlasu; v opačném případě jsou údaje 
zpracovávány po dobu trvání účelu 
zpracování.  
 
Osoby v rámci organizace Bátor 
Tábor, které jsou oprávněny k 
přístupu k osobním údajům: 
zaměstnanci Bátor Tábor.  
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Účel zpracování Právní základ pro zpracování Rozsah zpracovaných údajů Doba uchování, přístupová práva, 
předávání údajů 

týkající se příspěvku (částka, datum, 
podrobnosti o transakci… atd.) 
 
V případě daru poskytnutého 
prostřednictvím profilu registrovaného 
na dárcovských webových stránkách 
http://www.givenio.cz/:  
 
Následující osobní údaje příznivce: jméno, 
příjmení, e-mailová adresa (jedná se o 
údaje, které jsou povinné pro registraci), 
internetový obchod, ke kterému se dar 
vztahuje. Webové stránky navíc ukládají 
údaje týkající se příspěvku (částka, datum, 
podrobnosti o transakci… atd.) 
 
V případě daru poskytnutého 
prostřednictvím webové stránky 
http://www.eshop-batortabor.cz/: 
 
Následující osobní údaje příznivce: e-
mailová adresa, telefon, jméno, příjmení, 
ulice a číslo domu, město, PSČ (povinné 
fakturační údaje k objednávce), název 
zážitku a darovaná částka (údaje pro účely 
vytvoření certifikátu o daru). 
 

 
Používání karet se 
jmény/vizitek 

Článek 6 odst. 1 a) GDPR (dobrovolný 
souhlas Příznivce). 

Příznivec může svůj souhlas kdykoli 
odvolat. Toto odvolání neovlivní legitimitu 
zpracování údajů provedených na základě 
souhlasu poskytnutého před jeho 
odvoláním. 

Bez souhlasu příznivce nadace Bátor 

Kontaktní údaje uvedené na kartě se 
jménem/vizitce. 
 

Doba uložení údajů: údaje budou 
vymazány, pokud o to subjekt údajů 
požádá; v případě, že taková žádost 
neexistuje, jedná se o dobu, po kterou 
existuje vzájemný vztah. 
 
Osoby v rámci organizace Bátor 
Tábor, které jsou oprávněny k 
přístupu k osobním údajům: 
zaměstnanci Bátor Tábor. 
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Účel zpracování Právní základ pro zpracování Rozsah zpracovaných údajů Doba uchování, přístupová práva, 
předávání údajů 

Tábor nebude příslušnou kartu se 
jménem/vizitku uchovávat.  

 
Elektronický zpravodaj o 
aktuálních událostech 
nadace Bátor Tábor, 
informace o činnosti nadace 
Bátor Tábor a způsobu 
využití darů, zprávy o 
táborech a zprávy žádající o 
dar 

Článek 6 odst. 1 f) GDPR (oprávněný 
zájem nadace Bátor Tábor informovat 
dárce o své činnosti, způsobu využívání 
darů a o dalších možnostech přispívání, 
což vede k navýšení darů a finančních 
prostředků Bátor Tábor použitých na 
financování těchto činností.   
 

Jméno, příjmení a e-mailová adresa 
potenciálního adresáta. 

Doba uložení údajů: Pokud o to uživatel 
požádá, údaje mohou být kdykoliv 
vymazány (pokud subjekt údajů nemá 
námitky proti takovému zpracování 
údajů). 
 
Osoby v rámci organizace Bátor 
Tábor, které jsou oprávněny k 
přístupu k osobním údajům: 
zaměstnanci Bátor Tábor. 



 

Prague-13326639.1   

5. OSOBY OPRÁVNĚNÉ KE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ 

Níže jsou uvedeni smluvní partneři nadace Bátor Tábor pro plnění úkolů souvisejících s 
operacemi zpracování údajů. Tito smluvní partneři vystupují jako „zpracovatelé údajů“, tzn. 
zpracovávají osobní údaje uvedené v tomto Oznámení jménem nadace Bátor Tábor. 
 
Bátor Tábor by měl používat pouze zpracovatele údajů, kteří poskytují dostatečné záruky, 
zejména co se týče odborných znalostí, spolehlivosti a zdrojů, k provádění technických a 
organizačních opatření, která splňují požadavky GDPR, včetně bezpečnosti zpracování. 
Konkrétní úkoly a povinnosti zpracovatele údajů jsou stanoveny ve smlouvě o zpracování údajů 
uzavřené mezi nadací Bátor Tábor a zpracovatelem údajů. Po dokončení zpracování jménem 
nadace Bátor Tábor by zpracovatel měl na základě rozhodnutí nadace Bátor Tábor osobní údaje 
vrátit nebo vymazat, jestliže není požadováno uchování osobních údajů podle práva Unie nebo 
členského státu, které se na zpracovatele vztahuje. 
 
 

Mailchimp   Posílání elektronické pošty jménem nadace Bátor Tábor a poskytování 
statistických údajů o této činnosti, poskytování informací nadaci Bátor Tábor. 
 
Rozsah zpracovávaných údajů: jméno, e-mailová adresa, IP adresa, pohlaví, 
rozsah zájmů, datum přihlášení a typ přihlášení, datum vstupu, datum kliknutí a 
jeho účel, počet odhlášení ze strany subjektů údajů. Údaje požadované pro 
statistiku: jméno a e-mailová adresa adresáta. 
 

Nadace VIA Zpracování údajů příznivců, kteří přispěli prostřednictvím internetových stránek 
www.darujme.cz jménem nadace Bátor Tábor. 
 
Rozsah zpracovávaných údajů: jméno, příjmení a e-mailová adresa. 

Web4U s.r.o. Zpracování údajů pro účely webové stránky www.tymodvahy.cz.  
 
Rozsah zpracovávaných údajů o registrovaných běžcích prostřednictvím 
přihlašovacího formuláře: jméno, příjmení, pohlaví, povolání, e-mail, telefonní 
číslo, závod  
Údaje shromažďované prostřednictvím profilu běžce: fotografie, jméno, 
příjmení, město, text o běžci (nepovinné), jména a příspěvky dárců. 
Údaje shromážděné prostřednictvím registračního formuláře běžce: datum 
narození (nepovinné), adresa (nepovinné), velikost trička. 
 
 

Google Ireland Limited Uchování údajů týkajících se všech aktivit nadace Bátor Tábor, včetně příznivců, 
na GoogleDrive 
 
Rozsah zpracovávaných údajů: všechny údaje příznivců  
 

 
6. PŘEDÁVÁNÍÚDAJŮ JINÝM ZPRACOVATELŮM ÚDAJŮ 
 

Bátor Tábor předává osobní údaje níže uvedeným společnostem, které nejsou samostatně uvedeny 
výše.  
 
Tyto společnosti jednají jako zpracovatelé údajů, což znamená, že mohou nezávisle nebo společně 
s jinými osobami určit účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, mohou přijímat a provádět 
rozhodnutí v souvislosti se zpracováním údajů (včetně totožnosti jeho nástrojů) nebo je nechat 
provést jinými zpracovateli údajů, které mohou zaměstnat. Příjemci předaných údajů jednají při 
výkonu své činnosti jako nezávislí zpracovatelé údajů v souladu s vlastními podmínkami 
zpracování, a to mimo kontrolu nadace Bátor Tábor. Příznivec může od těchto společností 
požadovat další informace. 
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Příjemce předaných údajů Aktivita 
 

Bátor Tábor Alapitvány Sdílení údajů s mateřskou nadací. 
 
Právní základ předávání údajů: Článek 6 odst. 1 f) GDPR (zpracování 
údajů je nezbytné k prosazování oprávněných zájmů nadace Bátor Tábor).  
 
Oprávněný zájem: provoz nadace, jelikož některé činnosti jsou prováděny 
centrálně mateřskou nadací. 
 

EPOKA s.r.o. Poskytování osobních údajů účetnímu a daňovému poradci nadace Bátor 
Tábor. 
 
Právní základ předávání údajů: Článek 6 odst. 1 f) GDPR (zpracování 
údajů je nezbytné k prosazování oprávněných zájmů nadace Bátor Tábor).  
 
Oprávněný zájem: plnění daňových a účetních povinností Bátor Tábor. 
 

Skils s.r.o. advokátní 
kancelář  

Poskytování osobních údajů právnímu poradci nadace Bátor Tábor. 
 
Právní základ předávání údajů: Článek 6 odst. 1 f) GDPR (zpracování 
údajů je nezbytné k prosazování oprávněných zájmů nadace Bátor Tábor).  
 
Oprávněný zájem: získání právního poradenství v souvislosti s činností 
Bátor Tábor. 
 

Komerční banka, a.s. Poskytování osobních údajů bance nadace Bátor Tábor. 
 
Právní základ předávání údajů: Článek 6 odst. 1 f) GDPR (zpracování 
údajů je nezbytné k prosazování oprávněných zájmů nadace Bátor Tábor).  
 
Oprávněný zájem: bankovní operace nadace Bátor Tábor. 
 

 

7. OPATŘENÍ ZAMĚŘENÁ NA ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 
Bátor Tábor uchovává tištěné materiály týkající se osobních údajů táborníků v uzamčených 
skříních. Přístup k údajům, které jsou uchovány online, je omezen rovněž v rámci organizace, 
jelikož s údaji pracují pouze ty týmy, k jejichž práci je to nevyhnutelně nutné. Interní síť je chráněna 
proti vnějším útokům systémem obrany rozhraní. 

 
8. PRÁVA OCHRANY ÚDAJŮ A NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 

8.1 Práva a nápravná opatření týkající se soukromí 
 

Podrobná práva a nápravná opatření subjektů údajů jsou stanovena v příslušných ustanoveních 
GDPR (zejména v článcích 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 77, 78, 79, 80 a 82 GDPR). Níže uvedené 
shrnutí popisuje nejdůležitější ustanovení; Bátor Tábor poskytuje subjektům údajů v souladu s výše 
uvedenými články informace o jejich právech a nápravných opatřeních souvisejících se 
zpracováním osobních údajů.  
 
Bátor Tábor odpoví bez zbytečného odkladu a nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti 
subjektu údajů, přičemž tato osoba vykonává svá práva ohledně opatření přijatých na základě této 
žádosti (viz články 15–22 GDPR). Toto období může být v případě potřeby prodlouženo o další 
dva měsíce s ohledem na složitost žádosti a počet žádostí, které mají být zpracovány.  Bátor Tábor 
informuje subjekt údajů o prodloužení a uvede jeho důvody do jednoho měsíce od obdržení žádosti.  
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Informace poskytne písemně nebo jinými prostředky, včetně, ve vhodných případech, elektronické 
podoby. Pokud si to subjekt údajů vyžádá, mohou být informace poskytnuty ústně, a to za 
předpokladu, že identita subjektu údajů je prokázána jinými způsoby. Pokud byla žádost podána 
elektronicky, měla by být odpověď zaslána elektronicky, pokud subjekt údajů nepožaduje jinak. 
 
V případě, že Bátor Tábor nepřijme ohledně této žádosti žádné opatření, oznámí to neprodleně 
subjektu údajů, nejpozději však do jednoho měsíce, v oznámení uvede, proč nebyla přijata žádná 
opatření, a informuje subjekt údajů o možnosti podat stížnost k orgánu pro ochranu údajů a podat 
žalobu u soudů k nápravě. 
 

8.2 Právo subjektu údajů na přístup 
 

Subjekt údajů má právo získat od nadace Bátor Tábor potvrzení, zda jsou osobní údaje, které se ho 
týkají, zpracovávány či nikoli. Pokud se jedná o takový případ, má dotyčný právo na přístup k 
daným osobním údajům a na následující informace:  

 
a) účely zpracování; 
b) kategorie dotčených osobních údajů; 
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, což se 

týká zejména příjemců v třetích zemích a/nebo v mezinárodních organizacích; 
d) kde je to možné, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uchovány, nebo není-li ji 

možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; 
e) právo subjektu údajů požadovat od nadace Bátor Tábor opravu nebo vymazání osobních údajů 

či omezení zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů a nebo vznést námitku proti 
tomuto zpracování; 

f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; 
g) pokud osobní údaje nejsou získány od subjektu údajů, veškeré dostupné informace o zdroji 

osobních údajů; 
h) zda se uplatňuje automatizované rozhodování (článek 22 odst. 1 a 4 GDPR) včetně profilování 

a v takovém případě přinejmenším informace v srozumitelné podobě o aplikované logice a 
významu tohoto zpracování údajů a očekávaných následcích, které to pro subjekt údajů může 
mít. 

 
(2) Jsou-li osobní údaje předávány třetí zemi, je subjekt údajů oprávněn získat informace o 

odpovídajících zárukách předávání údajů. 
 

(3) Bátor Tábor poskytne subjektu údajů kopii osobních údajů, které se zpracovávají.  Nadace Bátor 
Tábor může účtovat přiměřený poplatek na základě správních nákladů za požadované další kopie. 
Pokud subjekt údajů předložil svou žádost v elektronické podobě, odpověď mu bude poskytnuta 
běžně používanými elektronickými prostředky, pokud subjekt údajů nepožádá jinak.  

 
8.3 Právo na opravu 
 

Subjekt údajů má právo požadovat, aby nadace Bátor Tábor bez zbytečného odkladu opravila 
nepřesné osobní údaje, které se ho/jí týkají. Subjekt údajů je navíc oprávněn nechat si doplnit 
neúplné osobní údaje např. doplňkovým prohlášením nebo jiným způsobem. 
 

8.4 Právo na vymazání („právo být zapomenut“) 
 

(1) Subjekt údajů má právo na to, aby, pokud o to požádá, nadace Bátor Tábor neprodleně vymazala 
osobní údaje, které se ho/jí týkají, a to na základě jednoho z následujících důvodů: 

 
(a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak 

zpracovávány nadací Bátor Tábor; 
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(b) subjekt údajů odvolá souhlas, na kterém je zpracování založeno, a pro zpracování neexistuje 
žádný jiný právní důvod; 

(c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné 
důvody pro zpracování; 

(d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; 
(e) osobní údaje musí být vymazány pro splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo 

členského státu, které se na nadaci Bátor Tábor vztahuje; 
(f) ke shromažďování osobních údajů došlo v souvislosti s nabídkou služeb v oblasti informační 

společnosti. 
 

(2) V případě, že Bátor Tábor tyto osobní údaje zveřejní a poté je povinen je odstranit, jak je uvedeno 
výše, učiní s přihlédnutím k dostupným technologiím a nákladům na provedení přiměřené kroky 
včetně technických kroků, aby bylo možné informovat zpracovatele provádějící zpracování, které 
subjekt údajů inicioval, že odkazy vedoucí k dotyčným osobním údajům nebo jejich kopie nebo 
reprodukce budou vymazány. 

 
(3) Odstavce (1) a (2) nebudou uplatněny, pokud je zpracování nezbytné, kromě dalšího, kvůli: 

 
a) výkonu práva na svobodu projevu a informací; 
b) dodržení zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského 

státu, kterému nadace Bátor Tábor podléhá; 
c) účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro 

statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci 1 znemožnilo nebo 
vážně ohrozilo splnění účelů uvedeného zpracování; nebo 

d) určení, výkonu nebo obraně právních nároků. 
 

8.5 Právo na omezení zpracování  
 

(1) Subjekt údajů má právo na omezení zpracování ze strany nadace Bátor Tábor, pokud platí jedna z 
následujících podmínek: 

 
a) subjekt údajů má námitky k přesnosti osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby 

Bátor Tábor mohl přesnost osobních údajů ověřit; 
b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá vymazání osobních údajů a žádá místo toho 

o omezení jejich použití; 
c) Bátor Tábor již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje 

k určení, výkonu nebo obraně právních nároků; 
d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu nadace Bátor 

Tábor, a to dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody nadace Bátor Tábor převažují nad 
oprávněnými důvody subjektu údajů. 

 
(2) Pokud bylo zpracování omezeno podle odstavce 1, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich 

uchování, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo 
obrany právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů 
důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. 

 
(3) Bátor Tábor informuje subjekt údajů, jehož žádost sloužila jako důvod pro omezení zpracování na 

základě výše uvedeného, před zrušením omezení zpracování údajů. 
 
8.6 Oznamovací povinnost týkající se opravy nebo vymazání osobních údajů nebo omezení 

zpracování 
 

Bátor Tábor oznámí všem příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo 
vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako 
nemožné nebo vyžadující nepřiměřené úsilí.  Bátor Tábor informuje subjekt údajů o těchto 
příjemcích, pokud o to požádá.  
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8.7 Právo na přenositelnost údajů 
 
(1) Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, a které poskytl nadaci Bátor Tábor, 

ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a má právo předat tyto údaje 
jinému správci, aniž by tomu nadace Bátor Tábor bránila, a to v případě, že: 

 
a) zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; a 
b) zpracování se provádí automatizovaně. 

 
(2) Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle odstavce (1) má subjekt údajů právo na to, 

aby byly osobní údaje předány přímo jedním správcem správci druhému (včetně přenosu od nadace 
Bátor Tábor k jinému zpracovateli), je-li to technicky proveditelné. 
 

(3) Výkon tohoto práva není v rozporu s ustanoveními o právu na výmaz („právo být zapomenut“) a 
toto právo dále nepoškozuje práva a svobody jiných osob. 

 
8.8 Právo vznést námitku 
 
(1) Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace 

ohledně zpracování osobních údajů, které se ho týkají, za účelem oprávněných zájmů. Bátor Tábor 
nebude osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro 
zpracování, které převažují nad zájmy, právy nebo svobodami subjektu údajů, nebo pro 
určení, výkon nebo obranu právních nároků. 

 
(2) Tam, kde zpracování osobních údajů slouží pro účely přímého marketingu, je subjekt údajů 

oprávněn vznést námitky proti zpracování osobních údajů pro tyto účely, které se ho/jí týkají, 
včetně profilování, pokud se toto týká přímého marketingu. 

 
(3) V případě, že subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů s cílem přímého 

marketingu, nemohou být osobní údaje za tímto účelem dále zpracovávány.  
 
(4) V souvislosti s využíváním služeb souvisejících s informační společností může subjekt údajů 

odkázat na své právo vznést námitku s odchylkou od směrnice 2002/58/ES, a to prostřednictvím 
automatizovaných přístrojů na základě technických předpisů. 
 

(5) Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro 
statistické účely, má subjekt údajů právo, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, vznést 
námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud není zpracování nezbytné pro 
splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu. 

 
8.9 Právo podat stížnost u dozorového úřadu 
 

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého 
obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud 
se subjekt údajů domnívá, že zpracování osobních údajů, které se ho týkají, je porušuje GDPR. V 
České republice je příslušným dozorovým úřadem Český úřad pro ochranu údajů 
(https://www.uoou.cz/); Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, Česká republika; tel.: +420 234 
665 111 nebo +420 234 665 800 (linka podpory pro GDPR); e-mail: posta@uoou.cz. 

 

8.10 Právo na účinnou soudní nápravu vůči dozorovému úřadu 
 

(1) Subjekt údajů má právo na účinnou soudní nápravu proti právně závaznému rozhodnutí dozorového 
úřadu, které se ho týká. 

 
(2) Subjekt údajů má právo na účinnou soudní nápravu, pokud příslušný dozorový úřad nevyhoví 

stížnosti nebo jej neinformuje do tří měsíců o postupu nebo výsledku podané stížnosti. 
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(3) Řízení proti dozorovému úřadu bude zahájeno u soudů toho členského státu, v němž je daný 
dozorový úřad zřízen. 

 
8.11 Právo na účinnou soudní nápravu proti nadaci Bátor Tábor nebo zpracovateli dat 
 

(1) Aniž je dotčena jakákoli dostupná správní či mimosoudní ochrana, včetně práva podat stížnost 
u dozorového úřadu, má subjekt údajů právo na účinnou soudní nápravu, pokud má za to, že jeho 
práva podle GDPR byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s GDPR. 

 
(2) Řízení proti nadaci Bátor Tábor nebo zpracovateli bude zahájeno u soudů toho členského státu, v 

němž má nadace Bátor Tábor nebo zpracovatel provozovnu. Případně lze takové řízení zahájit u 
soudů členského státu, v němž má subjekt údajů obvyklé bydliště. Soudy v České republice, v 
jejichž obvodu má Bátor Tábor nebo zpracovatel sídlo, mají pravomoc k projednání takových 
soudních sporů.  
 

Beru na vědomí obsah výše uvedených informací a obdržel jsem jejich kopii. Tímto potvrzuji, že jsem 
mohl(a) položit svou otázku a obdržel(a) jsem v souvislosti s ní dostatečné informace. 
 

 
 


