
Informace o ochraně 
osobních údajů pro 
globální dobrovolnickou 
výzvu - kampaň „Peer to 
Peer“ Nadace The 
Human Safety Net
1. Nadace The Human Safety Net zpracovává vaše osobní údaje

Fondazione Generali – The Human Safety Net ONLUS (dále též jen „Nadace 
THSN“), se sídlem na adrese Piazza Duca degli Abruzzi 2, 34132 v Terstu v 
Itálii zpracovává vaše osobní údaje jako správce osobních údajů (Data 
Controller).

Pokud si přejete získat další informace, využijte následující poštovní adresu:

Fondazione Generali – The Human Safety Net ONLUS, Piazza Duca degli Abruzzi 
2, 34132 Trieste, Itálie.

Pokud máte nějaké dotazy nebo pokud si přejete uplatnit jistá práva ve smyslu 
tohoto zpracování vašich osobních údajů, můžete kontaktovat Nadaci THSN:

• email  : contact@thehumansafetynet.org
• tradiční poštou  : Fondazione Generali – The Human Safety Net ONLUS, Piazza 

Duca degli Abruzzi, 2, 34132 Trieste, Itálie.

2. Jak používáme vaše osobní údaje a z jakého důvodu

Vaše osobní údaje zpracováváme v souvislosti s dárcovskou kampaní Peer to Peer
(P2P, „rovný s rovným“) za účelem provádění všech činností nezbytných k jejich 
správě, jako je například:

(i) vytvoření a správa vašeho účtu na této platformě;
(ii) správa vašich kampaní;



(iii) sledování výkonnosti vašich kampaní a podávání informací o této 
výkonnosti;

(iv) poskytování relevantních novinek o iniciativě THSN a jejích aktivitách.

Zpracování vašich osobních údajů pro účely uvedené v bodech (i), (ii), (iii), (iv) je
nezbytné k tomu, abyste mohli  spravovat dárcovskou kampaň Peer to Peer a  aby
Nadace THSN mohla plnit smluvní závazky i zákonné požadavky.

3. Proč je požadováno poskytnutí vašich osobních údajů

Registrace do Platformy je dobrovolná a bezplatná. Pokud se však rozhodnete 
zaregistrovat, je pro zajištění vaší účasti na aktivitách iniciativy THSN a pro 
nabídku nejlepších uživatelských zkušeností na této Platformě vyžadováno 
poskytnutí vašich osobních údajů.

4. Jaké osobní údaje používáme

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro dosažení výše
uvedených  účelů.  Zpracováváme  zejména  následující  údaje,  a  to  buď  údaje
poskytnuté přímo vámi, nebo údaje poskytnuté správci Nadace THSN:

■ Informace požadované při 
registraci: jméno;
příjmení
email.

Na tomto místě nebudou zpracovávány údaje o účastnících ze strany třetích stran 
zapojených do dárcovské kampaně Peer to Peer.

5. Jak dlouho budeme uchovávat vaše osobní údaje

Pokud nebudou existovat specifická nařízení vyžadující delší dobu pro uložení vašich
osobních  dat,  mohou  být  vaše  osobní  údaje  v  souladu  s  platnou  legislativou
uchovávány po dobu trvání vašeho smluvního vztahu s námi.

6. S kým budeme vaše osobní údaje sdílet

Naši zaměstnanci zpracovávají vaše osobní údaje i v elektronické formě, a to
s  využitím  metod  a  postupů,  které  jsou  vhodné  pro  zajištění  přiměřené
úrovně zabezpečení.

V  souvislosti  s  výše  uvedenými  účely  můžeme  předat  vaše  osobní  data  třetím
stranám, kterým byly přiděleny úkoly při vykonávání jistých činností souvisejících se
správou vašich dobrovolnických aktivit (níže je uveden seznam subdodavatelů),



Subzpracovatel Kategorie osobních 
údajů

Proč těchto 
subzpracovatelů 
využíváme?

iRaiser všechna data editor Platformy

Amazon Web Services všechna data pro účely hostingu a
zálohování

Pro dosažení výše uvedených účelů mohou být tyto údaje v nezbytných případech též
předávány ostatním společnostem v rámci skupiny Generali.

V  závislosti  na  vykonávané  činnosti  mohou  tyto  třetí  strany  fungovat  jako
zpracovatelé osobních údajů, společní správci osobních údajů nebo jako samostatní
správci osobních údajů (např. společnost iRaiser funguje jako zpracovatel osobních
údajů).  Naši  zaměstnanci  a  třetí  strany  zpracovávající  vaše  osobní  údaje  k  výše
uvedeným účelům - s výjimkou samostatných správců osobních údajů - obdrží řádné
pokyny ohledně správných metod zpracování.

Při  používání  této  Platformy  budou  vaše  osobní  údaje  viditelné  jen  oprávněným
uživatelům v závislosti na nastavení jejich uživatelského profilu. Vaše osobní údaje
nejsou šířeny.

7. Kam předáváme vaše osobní údaje

Obecně  platí  pravidlo,  že  nepředáváme  vaše  osobní  údaje  do  žádné  země mimo
Evropský hospodářský prostor.

Ve výjimečných případech a pouze pro výše uvedené účely můžeme předávat vaše
osobní údaje třetím stranám popsaným výše nebo na vyžádání veřejným subjektům, a
to i do zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

Předávání  vašich  osobních  údajů  v každém případě  probíhá v souladu s  platnými
zákony  a  mezinárodními  dohodami  při  dodržování  přiměřených  a  vhodných
ochranných opatření, jako jsou například předávání do země zajišťující přiměřenou
úroveň  ochrany  osobních  údajů  či  země  dodržující  standardní  smluvní  klauzule
schválené Komisí EU.

8. Práva, která můžete uplatnit v souvislosti se zpracováním vašich osobních 
údajů

Ve vztahu ke svým osobním údajům můžete uplatňovat následující práva:



- Právo na přístup   k osobním údajům - můžete požádat o přístup ke svým osobním
údajům za účelem získání informací - například o kategoriích osobních údajů, které
Nadace THSN v současné době zpracovává;

- Právo na opravu osobních údajů   -  máte právo požádat  Nadaci  THSN o opravu
osobních údajů, které jsou nepřesné nebo neúplné

- Právo  být  zapomenut  (právo  na  výmaz)   -  pokud  je  splněna  alespoň  jedna  z
následujících podmínek, máte právo požádat Nadaci THSN o výmaz vašich osobních
údajů: 

a. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo
jinak zpracovány;

b. odvoláváte souhlas, na kterém bylo zpracování založeno, a neexistuje žádný
další právní důvod pro zpracování;

c. vznášíte námitku proti automatickému rozhodování o zpracování osobních
údajů  a  neexistují  žádné  převažující  oprávněné  důvody  (právní  titul)  pro  toto
zpracovávání;

d. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti v rámci EU 
nebo členského státu, kterou Nadace THSN musí splňovat;

f. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační 
společnosti.

- Právo na omezení   zpracování osobních údajů - pokud je splněna alespoň jedna z
následujících  podmínek,  máte  právo  požádat  Nadaci  THSN  o  omezení  způsobu,
jakým zpracovává vaše osobní údaje, a požadovat pouze jejich uchovávání:

a. zpochybňujete přesnost svých osobních údajů, a to pouze na dobu potřebnou
k tomu, aby Nadace THSN byla schopna správnost vašich osobních údajů ověřit;

b. zpracování vašich osobních údajů je protiprávní a vy nesouhlasíte 
s výmazem svých osobních údajů - místo toho žádáte o omezení jejich používání;

c. Nadace THSN již dále nepotřebuje vaše osobní údaje pro účely zpracování,
avšak vaše osobní  údaje  jsou potřebné pro vás  pro určení,  výkon nebo obhajobu
svých právních nároků;

d. vznesli  jste  námitku  proti  zpracování  podle  práva  nebýt  předmětem
automatizovaného rozhodování, a to až do ověření, zda oprávněné důvody pro Nadaci
THSN převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

- Právo na přenositelnost osobních údajů   - máte právo, aby na základě vaší žádosti
předala Nadace THSN osobní údaje, které jste nám poskytli, jinému správci, a dále



máte  právo  vyžádat  si  od  nás  vaše  osobní  údaje  ve  strukturovaném,  běžně
používaném a strojově čitelném formátu.

Pokud jste poskytli  souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete tento souhlas
kdykoliv odvolat, toto odvolání však nebude mít žádný vliv na legitimitu zpracování
těchto osobních údajů založeného na souhlasu poskytnutém před odvoláním tohoto
souhlasu.

Pokud jsou vaše osobní údaje předávány mimo Evropský hospodářský prostor, máte
právo získat kopii těchto osobních údajů, jakož i informace o zemi či zemích, kde
byly vaše osobní údaje zpřístupněny.

Svá práva můžete uplatnit kontaktováním Nadace THSN s využitím výše uvedených
kontaktních  údajů.  Žádost  o  výkon  práv  je  bezplatná,  pokud  taková  žádost  není
zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená.

9. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě 
oprávněného zájmu

Máte  právo  vznést  námitku  proti  zpracování  vašich  osobních  údajů,  které  jsou
zpracovávány na základě oprávněného zájmu Nadace THSN, a požadovat ukončení
tohoto  zpracování  (blíže  v  kapitole  Jak používáme vaše  osobní  údaje  a  z jakého
důvodu).

10. Vaše právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů není v souladu s platnými
zákony  na  ochranu  osobních  údajů,  máte  možnost  podat  stížnost  u  příslušného
dozorového  úřadu  -  konkrétně  u  Italského  úřadu  pro  ochranu  osobních  údajů  -
Garante  per  la  Protezione  dei  Dati  Personali,  a  to  způsobem  uvedeným  na
internetových stránkách tohoto úřadu (www.garanteprivacy.it)

11. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní data mohou být uchovávána po celou dobu, kdy jste aktivní v těchto
dobrovolnických činnostech, nebo maximálně po dobu 24 měsíců po ukončení této
iniciativy.

Změny a aktualizace těchto informací o ochraně osobních údajů

S  ohledem  na  možné  změny  platných  zákonů  na  ochranu  osobních  údajů  může
Nadace THSN tyto informace o ochraně osobních údajů zcela nebo částečně slučovat
či  aktualizovat.  Veškeré  změny,  sloučení  nebo  aktualizace  budou  začleněny  do
nového dokumentu.


