
Informace o ochraně 
osobních údajů pro dárce 
Nadace 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 no. 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 digitálním dárcovstvím za účelem
provádění všech činností nezbytných k jejich správě, jako je například:

(i) vystavování daňových dokladů;
(ii) poskytování průběžných informací o aktivitách Nadace THSN

Zpracování vašich osobních údajů pro účely uvedené v předcházejících bodech je 
zpracování nezbytné k tomu, abyste mohli provádět dárcovskou činnost a aby Nadace 
THSN mohla dostát svým smluvním závazkům stejně jako i plnit zákonné požadavky.
Zpracování osobních údajů pro zasílání informací o našich iniciativách a aktivitách je 
založeno na oprávněném zájmu Nadace THSN a je zcela nezbytné pro sledování 
uvedeného oprávněného zájmu. Zpracování vašich osobních údajů probíhá 
v přiměřeném souladu s vašimi základními právy a svobodami.

3. Proč je požadováno poskytnutí vašich osobních údajů
Sdělení vašich osobních údajů je povinné pro správu našeho vztahu i pro řádný 
průběh vašich dárcovských aktivit pro Nadaci THSN.

Z tohoto důvodu může mít nesdělení těchto osobních údajů nebo sdělení neúplných či 
nepřesných osobních údajů za následek, že nebude možné provádět požadované 



činnosti a mohlo by nadaci THSN bránit v plnění jejích povinností.

4. Jaké osobní údaje používáme

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro dosažení výše
uvedených účelů. Kromě dalších osobních údajů, které jste nám případně mohli 
poskytnout, zpracováváme zejména následující osobní údaje:

(i) identifikační údaje;

(ii) emailovou adresu.

5. 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.

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny pouze se třetími stranami, kterým byly 
přiděleny úkoly při vykonávání jistých činností souvisejících s vaším vztahem se 
Společností. V závislosti na vykonávané činnosti mohou tyto třetí strany vystupovat
jako zpracovatelé osobních údajů, společní správci osobních údajů nebo jako 
samostatní správci 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. Vaše osobní údaje nebudou šířeny.

6. 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 za všech okolností probíhá v souladu s platnými 
zákony a  mezinárodními dohodami při dodržování přiměřených a vhodných 
ochranných opatření, jako jsou například předávání údajů do země garantující 
přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů či do země dodržující standardní 
smluvní klauzule schválené Komisí EU.

7. Práva, která můžete uplatnit v souvislosti se zpracováním 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 Společnost v současné době zpracovává;

- Právo na opravu osobních údajů   - máte právo požádat Společnost 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 Společnost 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 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 Společnost musí splňovat

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

- Právo  na  omezené  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 správnost svých osobních údajů na časové období, během 
kterého  bude Společnost moci ověřit jejich správnost;

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

c. Společnost 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 Společnost 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 našeho inspektora pro ochranu údajů 
s využitím výše uvedených kontaktních údajů. Žádost o výkon práv je bezplatná,
pokud taková žádost není zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená.

8. 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 Společnosti, a požadovat ukončení 
tohoto zpracování (blíže v kapitole Jak používáme vaše osobní údaje a z jakého 
důvodu).

9. 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)

10. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Pokud zvláštní předpisy nevyžadují delší dobu uchovávání, můžeme vaše osobní 
údaje v souladu se stávající legislativou uchovávat po celou dobu vašeho  smluvního 
vztahu s námi.

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. O všech změnách, sloučeních či aktualizacích budete informováni 
v souladu s platnými zákony také prostřednictvím internetových stránek Nadace 
THSN (www.thehumansafetynet.org)



Glosář
Pro snazší porozumění těmto informacím o ochraně osobních údajů jsme pro 
vás připravili tento glosář vysvětlující význam hlavních pojmů v tomto 
dokumentu obsažených:

Zpracování označuje jakoukoliv operaci nebo sadu operací prováděnou s 
osobními údaji nebo se sadami osobních údajů a zahrnuje shromažďování, 
zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, skladování, úpravu nebo 
pozměňování, vyhledávání, nahlédnutí, používání, zveřejňování, šíření či jiné 
zpřístupňování, třídění nebo kombinování, blokování, mazání a likvidaci, bez 
ohledu na to, zda je toto zpracování prováděno automatizovanými prostředky či
nikoliv.

Osobní data označují všechny informace týkající se přímo či nepřímo dané 
osoby a zahrnují například jméno, rodné číslo, bydliště či místo pobytu, on-line
identifikátor, jeden nebo více prvků schopných identifikovat fyzickou, 
fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální 
identitu atd.

Zvláštní kategorie osobních údajů jsou takové osobní údaje, které vypovídají o 
rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či 
filozofickém přesvědčení, členství v odborech, genetických a biometrických 
datech, která jednoznačně identifikují danou osobu, údaje o zdravotním stavu či 
o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Genetické údaje představují osobní údaje týkající se zděděných nebo získaných
genetických znaků určité fyzické osoby, které poskytují jednoznačné informace
o fyziologii nebo zdravotním stavu uvedené osoby a které jsou založeny 
zejména na analýze biologického vzorku dotyčné osoby.

Biometrické údaje představují osobní údaje pocházející ze speciálního 
technického zpracování a týkající se fyzických či fyziologických znaků 
nebo  znaků chování dané fyzické osoby, které umožňují nebo potvrzují 
její jedinečnou identifikaci. Zahrnují například snímky obličeje nebo 
daktyloskopické údaje.

Údaje týkající se zdravotního stavu jsou osobní údaje související s fyzickým 
nebo duševním zdravím osoby včetně poskytování zdravotnických služeb, 
které odhalují informace o zdravotním stavu této fyzické osoby.

Justiční údaje jsou osobní údaje týkající se trestných činů a odsouzení za ně,
nebo soupis souvisejících bezpečnostních opatření uplatněných vůči dané 
fyzické osobě.



Subjekt osobních údajů je osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.

Správce osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci,
agentura nebo jiný subjekt, který samostatně nebo společně s jinými určuje 
účely a prostředky zpracování osobních údajů (například zaměstnavatel je 
správcem osobních údajů svých zaměstnanců, neboť s ohledem na pracovní 
poměr rozhoduje o účelech a prostředcích tohoto zpracování).

Společný správce osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán
veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který společně dalšímu správci
osobních údajů určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Zpracovatel osobních údajů fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, 
agentura nebo jiný subjekt, který jménem správce zpracovává osobní údaje 
(například společnost, která poskytuje službu výpočtu mezd zaměstnanců, může
být považována za zpracovatele údajů, protože zpracovává osobní údaje 
jménem jiné společnosti, a to zaměstnavatele).

Souhlas znamená vyjádření vůle jakéhokoliv subjektu osobních údajů - učiněný 
prohlášením nebo jasným souhlasným jednáním - značící souhlas se 
zpracováním osobních údajů, které se daného subjektu osobních údajů týkají. 
Aby byl souhlas platný, je třeba, aby bylo vyjádření vůle subjektu údajů 
poskytnuto svobodně, zvlášť pro každou operaci zpracování, aby tento souhlas 
byl získán až po předložení informací o ochraně osobních údajů danému 
subjektu osobních údajů, a aby bylo toto vyjádření vůle jasně odlišitelné 
od všech ostatních prohlášení.

Narušení bezpečnosti osobních údajů znamená narušení bezpečnosti (fyzické
nebo IT) vedoucí k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně či
neoprávněnému sdělení osobních údajů, neoprávněnému přístupu k osobním
údajům, které jsou přenášené, uchovávané či jiným způsobem zpracovávané.

Inspektor pro ochranu osobních údajů označuje osobu zodpovědnou za 
provádění podpůrných aktivit pro funkce ve společnosti a kontrolní činnosti 
související se zpracováním osobních údajů. Inspektor pro ochranu osobních 
údajů má také na starosti spolupráci s dozorovým úřadem pro ochranu osobních
údajů, a rovněž představuje kontaktní osobu pro veškeré záležitosti spojené se 
zpracováním osobních údajů, a to rovněž i pro subjekty osobních údajů.

Úřad Garante per la Protezione dei Dati Personali je italským dozorčím
orgánem zabývajícím se ochranou osobních údajů.
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