
Zásady ochrany osobních údajů 
 
Spolek přátel Bénin Santé je nezisková organizace registrována v České republice, pod 
identifikačním číslem 05058813 a spisovou značkou L 15036 u Krajského soudu v Ostravě. 
 
Sídlo: 
Třebovická 5114/106 
Ostrava - Třebovice 722 00 
Česká republika 
 
Vaše osobní údaje spravujeme v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady 
EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (nazvaným „General 
Data Protection Regulation“, zkráceně GDPR), platným od 25. 5. 2018. 
Při nakládání s Vašimi osobními údaji způsobem, který není zpracováním, se řídíme občanským 
zákoníkem č. 89/2012 Sb. 
 
Proč potřebujeme osobní údaje 

• Proto, aby Spolek přátel Bénin Santé (dále jen „spolek“) mohl na základě oprávněného 
zájmu správce plnit své závazky, které na sebe vzal vůči dárcům, podpořeným a dalším 
osobám, i povinnosti uložené zákony nebo úřady, 

• Proto, abychom osobám, které nám je sdělily, mohli poskytnout služby, související s 
povahou jejich zájmu o spolek (např. poděkování, zaslání informací o využití daru, další 
komunikace a evidence spojená s dárcovstvím, dobrovolnickou pomocí, s odpovědí na 
dotaz atd.) a abychom s nimi mohli komunikovat v případě, že je zapotřebí jejich 
součinnosti. 

 
Jaké osobní údaje si ukládáme 
Pro svou vlastní potřebu si vedeme osobní údaje dárců, dobrovolníků a dalších partnerů či 
poskytovatelů služeb spolku a zájemců o činnost spolku. Jde např. o jméno, příjmení, bankovní 
spojení, adresu trvalého bydliště, zasílací adresu, telefonní spojení, e-mailovou adresu a příp. 
identifikační číslo osoby – IČO, příp. i údaje o jiné osobě, přeje-li si dárce, abychom potvrzení 
darů vystavili na jinou osobu (např. adresní a identifikační údaje člena rodiny, 
manžela/manželky). 
Pracujeme s identifikačními a příp. i s dalšími údaji v rozsahu, v jakém je zmíněné osoby spolku 
poskytly. 
 
Jak získáváme Vaše osobní údaje 
Své údaje nám sami sdělujete poskytnutím daru, uzavřením darovací smlouvy, žádostí o 
potvrzení přijatých darů a dobrovolnou pomocí. 
 
Kdo, jak a kde zpracovává osobní údaje 
Osobní údaje zpracovávají členové spolku manuálním způsobem podle výše uvedeného 
zákona. Osobní údaje nikomu nepředáváme a jsou v plném rozsahu zabezpečeny proti 
zneužití. 
 
 
 



Jak dlouho budou uloženy osobní údaje 
Vaše údaje budou uloženy nejdéle 25 let od Vašeho posledního daru či jiného plnění vůči 
spolku. Rozhodnete-li se později během této doby opět podpořit některý z projektů spolku, 
umožní nám to poznat, že dary jsou právě od Vás.  
 
Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny 
Osobní údaje nezpřístupňujeme ani nepředáváme třetím osobám, nešíříme je ani 
nezveřejňujeme mimo spolek. Smluvní partneři, kteří nám poskytují služby, při nichž mohou 
mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou smluvně vázáni povinností chránit a neposkytovat 
osobní údaje jinému subjektu/osobě. 
 
Ze zákona jsme povinni poskytnout Vaše osobní údaje těmto subjektům: 
 
a) finančnímu úřadu 
b) státním kontrolním orgánům 
V případě zvláštních kontrol si státní orgány mohou vyžádat přístup k datům spolku v rozsahu 
a v souladu s právními předpisy. 
 
Práva těch, jejichž osobní údaje spravujeme 
Kdokoliv má právo požádat o informaci o svých osobních údajích, které zpracováváme, a o 
jejich původu a účelu správy. 
Každý, kdo zjistí nebo se domnívá, že spolek provádí zpracování jeho osobních údajů, které je 
v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se 
zákonem, zejména je-li správa osobních údajů již nepotřebná s ohledem na účel jejich 
zpracování, může požádat spolek o vysvětlení nebo požadovat, aby spolek odstranil takto 
vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění nebo výmaz osobních 
údajů. 
O výše uvedená práva můžete požádat písemnou formou nebo e-mailem. 
 
Některé osobní údaje jsme povinni zpracovávat i po případném vyslovení nesouhlasu s jejich 
zpracováním po dobu nezbytnou pro dodržení právní povinnosti (např. zákon o účetnictví 
stanoví povinnost uschovávat účetní doklady po dobu 10 let od konce účetního období, 
kterého se týkají). 
 
Spolek Bénin Santé není organizací, jejíž sdělení by bylo obchodním sdělením. 
Z odběru našich informačních materiálů máte možnost se kdykoliv jednoduše odhlásit. 
Materiály Vám v tom případě přestaneme zasílat a nadále budeme spravovat Vaše osobní 
údaje v nezbytném rozsahu. 


