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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Nadační fond Nexen Tire Europe, nadační fond se sídlem Průmyslová 1000, Bitozeves-Průmyslová 

zóna Triangle, 438 01 Bitozeves, IČO: 09053409, zapsán do nadačního rejstříku vedeného u Krajského 

soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. 371 (dále jen “Nadační Fond“ nebo „my“), jako správce Vašich 

osobních údajů, důsledně dbá na zajištění ochrany Vašeho soukromí. Tato informace o zpracování 

osobních údajů (dále jen „Informace“) vysvětluje, jakým způsobem Nadační fond shromažďuje, 

používá, uchovává a spravuje Vaše osobní údaje pro níže vymezené účely.  

Tento dokument je určen pro všechny žadatele o nadační příspěvek a příjemce nadačních příspěvků, 

pokud jimi jsou fyzické osoby, nebo zástupce těchto žadatelů a příjemců, pokud jsou žadateli právnické 

osoby.  

1. Jak shromažďujeme Vaše osobní údaje 

Vaše osobní údaje shromažďujeme, používáme a zpracováváme pouze v souladu s platnými 

právními předpisy o ochraně osobních údajů. Ty zahrnují mimo jiné nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a kterým se zrušuje 

směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) a dále platné vnitrostátní právní 

předpisy o ochraně osobních údajů. 

Vaše osobní údaje shromažďujeme přímo od Vás písemně a/nebo elektronicky a/nebo ústně 

při následujících příležitostech: 

(i) Při posouzení Vaší žádosti o nadační příspěvek; 

(ii) Při uzavření a plnění smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku; a 

(iii) Při případné další komunikaci s Vámi týkající se výše uvedeného. 

2. Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro následující účely: 

(i) Posouzení a vyřízení žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku; 

(ii) Vedení evidence žadatelů o poskytnutí nadačního příspěvku a evidence obdarovaných;  

(iii) Kontrola použití poskytnutého příspěvku;  

(iv) Plnění informační povinnosti ve výroční zprávě Nadačního fondu v podobě uvedení 

jména a příjmení obdarovaného a výše nadačního příspěvku; a 

(v) V případě Vašeho souhlasu i za účelem propagace Nadačního fondu na internetových 

stránkách společnosti Nexen Tire Europe s.r.o. a v médiích. 

Pokud bychom Vaše osobní údaje hodlali zpracovávat a používat pro jiné než výše uvedené 

účely, budeme Vás předem informovat a v případě potřeby si vyžádáme Váš souhlas. 

3. Jaký je právní základ pro zpracovávání Vašich osobních údajů 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat vždy v souladu s právními předpisy, a to na základě 

alespoň jednoho z následujících právních titulů: 
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(i) Plnění smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku či provedení opatření přijatých před 

uzavřením smlouvy na žádost žadatele, včetně posouzení a vyřízení žádostí o 

poskytnutí nadačního příspěvku;  

(ii) Plnění právních povinností stanovených zákonem, včetně např. plnění informační 

povinnosti ve výroční zprávě Nadačního fondu či plnění povinnosti dle zákona o 

účetnictví;  

(iii) Pro účely oprávněných zájmů Nadačního fondu, včetně např. vedení evidence žadatelů 

a obdarovaných, případné kontroly použití poskytnutého nadačního příspěvku či 

k ochraně před případnými soudními spory; a  

(iv) Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, který můžete kdykoli odvolat.  

4. Jaké kategorie Vašich osobních údajů zpracováváme 

Pro účely této Informace budeme zpracovávat a používat následující kategorie Vašich osobních 

údajů, popř. osobních údajů osoby pověřené realizací projektu, na jehož podporu žádáte o 

nadační příspěvek od Nadačního fondu: 

(i) Identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo. 

(ii) Kontaktní údaje: adresa trvalého pobytu, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, 

telefonní číslo, e-mailová adresa. 

(iii) Další údaje obdržené v souvislosti s žádostí o příspěvek Nadačního fondu či v souvislosti 

s poskytnutím příspěvku (např. údaj o bankovním účtu, údaje o bezdlužnosti a 

bezúhonnosti, uvedené v potvrzení či čestném prohlášení žadatele, velikost 

poskytnutého nadačního příspěvku a případné další osobní údaje obsažené v dokladech 

poskytovaných spolu s žádostí o nadační příspěvek nebo týkajících se použití příspěvku 

Nadačního fondu); a 

(iv) Fotografie, videa či jiné obdobné záznamy, v případě, že k takovému zpracovávání 

předem udělíte Váš souhlas. 

5. Komu zpřístupňujeme Vaše osobní údaje 

Vaše osobní údaje mohou být v souladu s jednotlivými účely jejich zpracování a za předpokladu 

zavedení vhodných záruk zpřístupněny třetím stranám. K zajištění náležité ochrany Vašich 

osobních údajů dochází v požadovaných případech s těmito třetími stranami k uzavírání smluv 

o zpracovávání Vašich osobních údajů. Mezi takové třetí strany patří zejména: 

(i) poskytovatelé právních a účetních služeb či IT služeb;  

(ii) orgány státní správy či jiné veřejné orgány i mimo Vaši zemi trvalého bydliště, v případě, 

že si Vaše osobní údaje vyžádají na základě zákonného zmocnění (např. soudy, orgány 

činné v trestním řízení, exekutorský úřad nebo správní úřad). 

6. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje 

Vaše osobní údaje budeme uchovávat a zpracovávat po nezbytnou dobu vzhledem k účelu, za 

kterým jsme je shromáždili, tedy zejména po dobu nezbytně nutnou pro vyhodnocení úspěšnosti 

vynaložených prostředků a pro prezentaci podpořených záměrů, případně do odvolání Vašeho 

souhlasu (podle toho, která skutečnost nastane dříve), a to s přihlédnutím ke lhůtám pro 

uchovávání osobních údajů či souvisejících dokumentů nebo údajů předepsaných právními 
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předpisy. Poté, co již nebudeme oprávněni Vaše údaje dále zpracovávat, provedeme jejich 

výmaz nebo anonymizaci dokumentů, ve kterých jsou obsaženy. 

7. Jak zabezpečujeme Vaše osobní údaje 

Při uchovávání a zpracovávání Vašich osobních údajů používáme přiměřená organizační, 

technická a administrativní opatření určená k ochraně osobních údajů pod naší kontrolou, tak 

aby došlo k zabránění náhodnému či úmyslnému ohrožení Vašich osobních údajů. Vaše osobní 

údaje jsou evidovány v elektronické podobě a zpracovávány pouze příslušnými orgány či 

zaměstnanci Nadačního fondu.  

8. Jaká jsou Vaše práva ve vztahu k osobním údajům 

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte právo na následující: 

(i) Požádat o přístup k Vašim osobním údajům, které o Vás zpracováváme, a na pořízení 

kopie těchto osobních údajů; 

(ii) Požádat o opravu osobních údajů či jejich aktualizaci, jsou-li osobní údaje, které o Vás 

zpracováváme nekompletní, nepřesné, či nesprávné; 

(iii) Požádat o vymazání Vašich osobních údajů, popř. o omezení zpracovávání Vašich 

osobních údajů, pokud nemáme žádný další důvod je nadále zpracovávat.  

(iv) V případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu, 

můžete podat námitku proti takovému zpracování; tuto námitku však můžeme 

odmítnout, pokud existují oprávněné důvody zpracovávání, které převáží nad Vašimi 

zájmy; 

(v) Požádat o převedení Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě Vašeho 

souhlasu nebo k plnění smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, třetí straně, kterou 

určíte; osobní údaje, které takto převedeme, však nemusí zahrnovat veškeré Vaše 

osobní údaje, protože některé záznamy mohou mít charakter kupříkladu obchodního 

tajemství a rozhodnutí o tom, zda převést taková data, si Nadační fond vyhrazuje;  

(vi) Požádat o to, abyste nepodléhali zpracování osobních údajů v souvislosti s 

automatizovaným rozhodnutím, které je založené na zpracovávání Vašich osobních 

údajů (např. automatické profilování); a 

(vii) Kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů; odvoláním souhlasu 

však nebude dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů Nadačním fondem 

na základě Vašeho souhlasu před jeho odvoláním. 

(viii) Jestliže máte za to, že ze strany Nadačního fondu nedochází k řádnému nakládání s 

Vašimi osobními údaji, máte možnost podat podnět nebo stížnost k Úřadu pro ochranu 

osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, více viz. www.uoou.cz, 

který je příslušným orgánem pro ochranu údajů v České republice. 

9. Kontaktní údaje 

Pokud si přejete uplatnit Vaše výše uvedená práva nebo máte jakékoliv dotazy týkající se 

zpracování Vašich osobních údajů a této Informace, kontaktujete nás elektronicky na emailové 

adrese: ivan.dzido@nexentire.com nebo poštou na následující adresu Nadačního fondu:  

 

http://www.uoou.cz/
mailto:ivan.dzido@nexentire.com
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Nadační fond Nexen Tire Europe 

Ivan Dzido 

Průmyslová 1000, Bitozeves-Průmyslová zóna Triangle, 438 01 Bitozeves, Česká republika 

10. Aktualizace tohoto oznámení o ochraně osobních údajů 

Povinně poskytované informace, pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů, se mohou 

časem změnit či vyvstane potřeba jejich aktualizace z jiných důvodů. Za tímto účelem si 

Nadační fond vyhrazuje právo kdykoli tuto Informaci změnit. Aktuální znění této Informace bude 

dostupné na internetových stránkách společnosti Nexen Tire Europe s.r.o.  

 

 

 


