Souhlas se zpracováním osobních údajů
Žadatel o dar souhlasí s tím, aby Dobrý skutek, z.s., IČO: 26996308, se sídlem Jiráskovo náměstí 2684/2,
Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni
pod sp. zn. L 4290 (dále jen „DS“) zpracovával následující osobní údaje žadatele, resp. obdarovaného (pokud
žadatel podává žádost o dar jako jeho rodič, zákonný zástupce nebo opatrovník): (a) informace o zdravotním
stavu, (b) rodné číslo a (c) kopii občanského průkazu (společně jen „Osobní a citlivé údaje“). DS je na
základě tohoto souhlasu oprávněn zpracovávat Osobní a citlivé údaje pro účely posouzení, zkontrolování a
vyhodnocení žádosti o dar (dále jen „Žádost“).
Udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné. Bez jeho udělení nicméně DS nebude moci řádně posoudit,
zkontrolovat a vyhodnotit Žádost. Bez udělení souhlasu proto DS nezveřejní Žádost a nebude o ni informovat
potenciální dárce.
Žadatel bere na vědomí, že DS zveřejní na svých internetových stránkách www.dobryskutek.cz a ve svých
propagačních materiálech (listinných a/nebo elektronických) informace uvedené v Žádosti, včetně informace o
zdravotním stavu (dále jen „Uveřejněné údaje“), a to za účelem (a) informování potenciálních dárců a
(b) informování o činnosti DS, včetně informování o poskytnutých darech. K Uveřejněným údajům budou mít
přístup třetí osoby, a to případně i ze zahraničí. Žadatel rozumí, že DS neodpovídá za jakékoli neoprávněné
zpracování Uveřejněných údajů ze strany třetích osob.
Osobní a citlivé údaje a/nebo Uveřejněné údaje jsou osobními údaji ve smyslu Nařízení Evropského
parlamentu a Rady č. 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 („GDPR“). Žadatel potvrzuje,
že se seznámil s Prohlášením o ochraně osobních údajů a souborů cookie, které je dostupné na
http://www.dobryskutek.cz/gdpr a obsahuje podrobné informace o tom, jakým způsobem DS zpracovává
osobní údaje. Žadatel si je vědom svých práv podle GDPR, zejména práva tento souhlas odvolat, a to
oznámením učiněným na info@dobryskutek.cz.

