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Zásady ochrany osobných údajů 

Tento dokument obsahuje pravidla spolku Naděje z Popela, z.s. (dále jen Spolek) vztahující se na 

zacházení s osobními údaji fyzických a právnických osob. 
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Kontaktní údaje: 
Jméno: Naděje z Popela, z.s. 

IČO: 09299874  

Adresa:  V Lukách 458/36, Věkoše, 503 41 Hradec Králové 

Tel. číslo pro komunikaci v češtině: + 420 731 808 589  

Tel. číslo pro komunikaci v angličtině: + 420 732 116 929 

E-mail pro komunikaci v češtině: klucchi@gmail.com  

E-mail pro komunikaci v angličtině: mdatelinkax@outlook.sk 
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Druhy shromažďovaných osobných údajů 

Shromážďujeme a zpracováváme následující osobní údaje:  

• Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, číslo 

dokladu/dokladů totožnosti, rodné číslo), v případě cizinců spracováváme i další údaje, a 

to: státní občanství, číslo cestovního dokladu, číslo víza a trvalé bydliště v zahraničí a 

adresu pobytu v České republice.  

• Kontaktní údaje (trvalá a korespondenční adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa) 

• Údaje vypovídající o životním stylu, zejména:  

o Údaje o sexuálním životě a sexuální orientaci 

o Údaje o náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení 

• Údaje ohledně interakce s našimi skupinami jako je Epic použitím naší Facebookové 

skupiny (třeba informace o datech z přehledů stránky a způsob interakce s naší 

stránkou/skupinou. Tyto data můžou zahrnovat informace ohledně vašeho zařízení proto, 

abychom mohli zjistit, jaké zařízení používáte, zejména proto, abychom mohli 

přizpůsobit grafické rozhraní a obsah dostatečně dobře tomuto zařízení  

• Údaje týmu, nebo osob, kteří zastávají jisté role v Spolku, zejména jméno, příjmení, 

adresy trvalého a přechodného bydliště, bankovní detaily, rodné číslo nebo podobný 

alfanumerický ekvivalent identifikátoru v případě cizinců (příklad: Codice fiscale v Itálii, 

Social Security Number ve Spojených Státech Amerických), detaily penzijních 

plateb/spoření, detaily výplat/platů, detaily příjmů a výdajů, kontaktní údaje, dkontaktní 

informace rodinných příslušníků, informace z trestního rejstříku (může být součástí 

speciální kategorie dat)  

Tyto informace jsou používány k tomu, abychom se mohli starat o členy Spolku, nebo o 

osoby, které zaujímají v Spolku jistou pozici nebo roli (příklad: platby týmu, platby lidem 

zaujímaícím pozici nebo roli v Spolku, platby výdajů, platby sociálního a zdravotního 

pojištění, informování rodinných příslušníků v případě nouze, nebo v případě 

prověřování osob s potenciálem obsazení některé role nebo pozice v Spolku. 
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Způsob získávání osobních údajů a důvod shromážďování osobních 

údajů 

Většina osobních údajů, které shromážďujeme a zpracováváme je poskytována přímo vámi 

z jednoho nebo více níže uvedených důvodů: 

• Abychom vás mohli kontaktovat a zůstat s vámi ve spojení, 

• Abychom mohli naplnit misi a vizi Spolku, 

• Abychom mohli kontaktovat, podporovat a starat se o budoucí a stávající členy Spolku, 

• Abychom vás mohli informovat o činnosti Spolku a abychom umožnili vaši účast 

v skupinách Spolku, 

• Abychom mohli poskytovat služby spolku popsané v Stanovách Spolku, 

• Aby jste nás mohli kontaktovat a zůstat ve spojení se Spolkem a aby jste mohli být těmito 

skupinami podporováni a aby jste mohli využívat služeb které Spolek poskytuje.  

Vaše osobní informace obdržujeme také nepřímým způsobem, z níže zmíněných zdrojů a v níže 

zmíněných případech:  

• Facebook – s Facebookem máme dohodu o společném spracovávání osobních údajů 

kvůli Facebookovým skupinám a Facebookovým stránkám Spolku, kde jsou Keifer D. 

Lucchi (dále Ředitel) a Maximilián Ďatelinka (dále Zástupce Ředitele) administrátory 

těchto skupin a Facebookových stránek Spolku. Tím, že tyto stránky a skupiny jsou 

provozovány na Facebooku, je platný Dodatek o správci přehledů stránky (link níže) 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum 

Díky tomuto Dodatku můžeme získat od Facebooku informace, které poskytnete ve 

Facebookové skupině a také přes Přehledy a přes vaše interakce s Facebookovou 

skupinou a s členy této skupiny. Pro více informací ohledně vztahu mezi Spolkem a 

Facebookem jako společném správci informací na Facebooku, shlédněte prosím naše 

prohlášení (link níže). 

(www.toczechwithabackpack.com/facebookpage, 

www.toczechwithabackpack.com/facebookgroup)  

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
http://www.toczechwithabackpack.com/facebookpage
http://www.toczechwithabackpack.com/facebookgroup
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• Google -  se společností Google máme dohodu o společném spracovávání osobních údajů 

v souladu s jejich pravidly a podmínkami obsaženými v tomto linku: 

https://policies.google.com/terms?hl=cs#toc-intro 

Od společnosti Google můžeme získávat informace, které jsou Spolku poskytnuty 

prostřednictvím e-mailu, formulářů a jiných služeb založených na cloudovém principu, 

stejně jako informace, které jsou přístupné Spolku prostřednictvím služby Google 

Analytics a vaší interakcí s jinými produkty, uživateli a službami společnosti Google. 

Více informací můžete nalézt v linku https://policies.google.com/privacy?hl=cs#intro 

Můžeme použít vámi poskytnuté informace k tomu, aby nám pomohli vás kontaktovat a zůstat 

s vámi ve spojení a k tomu, aby nám pomohli naplnit misi a vizi Spolku ukazovat lidem lásku 

Ježíše prostřednictvím naplňování jejich mentálních, duchovních, emocionálních, fyzických a 

sociálních potřeb a abychom mohli vytvořit podpůrný bod pro křesťanské pracovníky v Evropě. 

Toto zahrnuje kontaktování, podporování, a poskytování různých služeb stávajícím a budoucím 

členům Spolku. 

Tyto informace můžou být také použity za účelem poskytování informací vám a za účelem 

umožnění vašich aktivit v skupinách. Toto může zahrnovat pořizování a ukládání záznamů členů 

a o členech, zainteresovaných stranách, podporovatelích, osob v kontaktu se Spolkem a jeho 

reprezentanty, ukládání záznamů o obdržené zpětné vazbě, informace finančního a 

ekonomického charakteru a bankovní detaily pro případné dárce a pravidelné podporovatele. 

Spolek si také vyhrazuje právo ukládání informací členů Spolku a Spolku samotného: 

• za účelem administrativní činnosti týkající se členů Spolku a Spolku samotného (příklad: 

fakturace, účtovnictví),  

• za účelem plnění povinností Spolku jakožto zaměstnavatele,  

• za účelem plnění povinností vyplývajících ze vztah Spolku a členů jiných organizací 

nebo jiných firem 

• za účelem spravování výdajových plateb, plateb sociálního pojištění, penzijních plateb a 

výplaty mezd.  

  

https://policies.google.com/terms?hl=cs#toc-intro
https://policies.google.com/privacy?hl=cs#intro
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Tyto informace můžou být použity také za účelem: 

• spravování Spolku,  

• plnění veškerých administrativních úkonů spojených se správou Spolku,  

• kontakt dárců a podporovatelů, 

• kontaktu kvůli zpětné vazbě, 

• kontaktu lidí za účelem získávání finančních prostředků (fundraising), 

• oznámení jakýchkoliv změn týkajících se Spolku, 

• spravování vámi poskytnutých darů a/nebo podpory, 

• poskytování podpory, starostlivosti vám a/nebo jiným osobám, 

• naplňování duchovních, sociálních, emocionálních a fyzických potřeb vás a jiných osob. 

 

Tyto informace mohou být sdílené s: 

• Ředitelem, 

• Zástupcem ředitele, 

• Členy Spolku, 

uvedené v obchodním rejstříku České republiky zde: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-

$firma?jenPlatne=PLATNE&nazev=Naděje+z+Popela,+z.s.&polozek=50&typHledani=START

S_WITH 

V rámci našeho souhlasu se společností Facebook týkajícího se Facebookových skupin a stránek 

se informace poskytované vámi můžou sdílet se společností Facebook. Pro více informací čtěte 

výše v sekci Facebook - . 

V rámci našeho souhlasu se společností Google týkajícího se e-mailu a přidružených cloudových 

služeb se informace poskytované vámi můžou sdílet se společností Google. Pro více informací 

čtěte výše v sekci Google - .  

  

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?jenPlatne=PLATNE&nazev=Naděje+z+Popela,+z.s.&polozek=50&typHledani=STARTS_WITH
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?jenPlatne=PLATNE&nazev=Naděje+z+Popela,+z.s.&polozek=50&typHledani=STARTS_WITH
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?jenPlatne=PLATNE&nazev=Naděje+z+Popela,+z.s.&polozek=50&typHledani=STARTS_WITH
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V souladu s GDPR (General Data Protection Regulation), důvody, na kterých stavíme 

shromážďování a spracovávání těchto informací tvoří tyto právní základy: 

a) Váš souhlas. Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat. Odvolat tento souhlas můžete 

kontaktováním Ředitele nebo Zástupce Ředitele e-mailem na adrese 

nadejezpopela.outofashes@gmail.com 

b) Ve valné většině případů je zpracování osobních údajů nezbytné pro uzavření a plnění 

příslušné smlouvy, nejčastěji tedy smlouvy, na základě které vám poskytuje Spolek 

služby a výše zmíněnou podporu. V tomto případě nepotřebuje Spolek ke zpracování Váš 

souhlas. O plnění smlouvy se jedná i v případě, že se účastníte některé námi pořádané 

akce.  

c) V některých případech provádí Spolek zpracování osobních údajů z titulu oprávněného 

zájmu. Jedná se například o zasílání obchodních sdělení nebo v případech, kdy Spolek 

uplatňuje své nároky nebo chrání svá práva a své oprávněné zájmy. O oprávněný zájem 

Spolku se jedná i v případě monitoringu bezpečnostními kamerami. Stejně tak 

dokumentování akcí považujeme za náš oprávněný zájem. 

d) Dalším zákonným důvodem zpracování osobních údajů je zákonná povinnost, která je 

uložena obecně závaznými právními předpisy. V případech, kdy osobní údaje, které se 

týkají ubytování, zejména cizinců, Spolek předává Policii České republiky anebo obci, 

zákonným důvodem pro takové zpracování osobních údajů je splnění povinnosti, která je 

Spolku uložena zákonem. 

e) V některých případech je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, a to 

zejména pro naše marketingové aktivity, dále proto, abychom klientům mohli poskytnout 

různé výhody, anebo pro potřeby zpětné vazby.  

f) Zásadní zájmy.  

Většina shromážďování a spracovávání osobních údajů je v souladu s oprávněnými zájmy 

Spolku nebo s oprávněnými zájmy třetích stran, nejedná-li se o oprávněný důvod k ochraně 

těchto osobních údajů, kdy tento důvod zbavuje předešlý výrok platnosti. Toto zahrnuje naše 

oprávněné zájmy naplnit vizi a misi Spolku, podporu a kontakt členů a podporu kontaktu se 

členy.   

mailto:nadejezpopela.outofashes@gmail.com
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Některé osobní údaje mohou být na vyžádání předávány příslušným orgánům veřejné moci.  

Některé informace mohou být použity k uzavření a naplnění příslušné smlouvy (příklad: 

smlouva s členem Spolku o provedení práce, atp.) 

V některých případech mohou být informace použíte na základě zásadních zájmů (příklad: 

Spolek nebo jeho člen má důvodné podezření týkající se fyzického a psychického zdraví a bezpečí 

osoby a na základě tohoto podezření kontaktuje lékaře nebo příslušné orgány veřejné správvy za 

účelem ochrany života a zdraví. Tento postup může po Spolku vyžadovat sběr a následné 

spracování informací za účelem ochrany života a zdraví) 

Ukládání a archivace osobních údajů 

Vaše osobní informace jsou bezpečně uloženy a archivovány v České republice. V případě 

podmínek ukládání osobních údajů společností Google můžete získat více informací v linku zde: 

https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=cs 

A zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs#enforcement 

Vaše osobní údaje jsou ukládány a archivovány po nezbytně dlouhou dobu nepřekračující 2 roky 

od posledního data použití těchto údajů, vyjma případů, kde právo České republiky požaduje 

jinou lhůtu, nebo pro potřeby správy daně nebo finanční správy. Po uplynutí této lhůty jsou tyto 

data automaticky vymazány ze všech cloudových služeb a hard-disků. Papírová forma těchto 

dokumentů je skartována.  

https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=cs
https://policies.google.com/privacy?hl=cs#enforcement

