
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). 

 

Tímto Vás, jakožto subjekt ochrany osobních údajů, informujeme o následujících skutečnostech, které 

mají či mohou mít vliv na ochranu Vašich osobních údajů a jejich zpracování, včetně přehledu Vašich 

práv a možnosti jejich uplatnění. 

         I. 

Správcem osobních údajů je spolek Inner Peace z.s., IČ 062 65 821, se sídlem Vítězslava Nováka 453, 

250 82 Úvaly, zapsaný ve spolkovém rejstříku pod sp. zn. L 68967 vedeném u Městského soudu 

v Praze (dále jen „spolek“), 

Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména jejich získávání, shromažďování, ukládání, použití, 

šíření, uchovávání a výmaz. 

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem provozu spolku, naplňování účelu spolku, informování členů 

a spolupracujících o činnosti spolku, zajišťování a realizace akcí spolku, plnění zákonných a smluvních 

povinností. Jsou zabezpečena a nejsou předávána třetím osobám. Nejsou automatizovaně zpracovávána. 

 

II. 

Spolek zpracovává osobní údaje uvedené: 

A. v přihlášce ke členství ve spolku v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, datum narození, email, 

telefonní číslo. Tyto osobní údaje zpracováváme za účelem splnění zákonných povinností, 

které se na spolek vztahují. Důvodem ke zpracování telefonního čísla a e-mailové adresy je 

také oprávněný zájem správce (komunikace, zajišťování provozu spolku, naplňování účelu 

spolku). Po ukončení členství jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu ochrany 

oprávněného zájmu spolku, tj. pro výkon nebo obhajobu právních nároků.  Osobní údaje 

zpracováváme po dobu 10 let od ukončení členství. 

 

B. v přihlášce k dobrovolné spolupráci na akcích spolku v rozsahu: jméno, příjmení, telefon, 

email. Tyto osobní údaje zpracováváme na základě dobrovolného souhlasu se zpracováním 

osobních údajů. Souhlas je možné kdykoliv odvolat, a to způsobem uvedeným v bodě III. 

Osobní údaje zpracováváme po dobu 5 let od poslední účasti na akci spolku. 

 

C. v darovacích smlouvách a smlouvách o zápůjčce v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, datum 

narození, číslo bankovního účtu.  Tyto údaje zpracováváme za účelem uzavření a plnění 

smluvního závazku, dála také za účelem splnění zákonných povinností (např. vedení 

účetnictví). V případě nesplnění závazku jsou zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu 

spolku, tj. pro výkon nebo obhajobu právních nároků. Osobní údaje zpracováváme po dobu 

10 let od ukončení smlouvy. 

 

D. získané v souvislosti s pořádáním akcí (Inner Peace Day) ve školách, dětských domovech 

či jiných zařízeních v rozsahu: jméno, příjmení zástupce, telefon, e-mail. Tyto údaje 

zpracováváme za účelem komunikace při plnění smluvených povinností (realizace akce 

Inner Peace day) a dále nabídky další spolupráce. Tyto údaje zpracováváme po dobu 5 let 

od pořádání poslední akce. 



 

 

 

 

III. 

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje, máte vůči spolku tyto práva: 

Právo na přístup k osobním údajům – právo požadovat informace o tom, které osobní údaje o 

Vás zpracováváme a jak jsou zpracovávány. 

Právo na opravu, doplnění osobních údajů. 

Právo na výmaz v případě, že jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu nebo pokud již 

nejsou zpracovávány na základě účelu, pro který byly zpracovávány. 

Právo na omezené zpracování, tj. požadovat omezení rozsahu zpracování osobních údajů. 

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. 

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, v případě, že jsou údaje zpracovávány 

na základě souhlasu  

Právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu 

osobních údajů. 

 

Postup při uplatnění práv subjektů  

Svá práva můžete uplatnit písemně na adrese: Inner Peace z.s.,Vítězslava Nováka 453, 250 82 

Úvaly nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu:  innerpeace.czech@gmail.com. Váš 

požadavek bude vyřízen nejpozději do 30 kalendářních dnů. V případě, že nebude možno 

Vašemu požadavku vyhovět, budeme Vás o tom písemně informovat.  

 

Veškeré informace o osobních údajích lze poskytovat pouze a výhradně osobě, o jejíž osobní 

údaje se jedná. V případě nejasností či nesrovnalostí po Vás můžeme požadovat ověření Vaší 

totožnosti. 
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