
INFORMAČNÍ MEMORANDUM 
Informace pro dobrovolníky o zpracování osobních údajů při konání veřejné sbírky 

Označení správce:  

Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. 

se sídlem Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim 

IČO: 25918974 

E-mail: pestalozzi@pestalozzi.cz 

Kontaktní osoba: PaedDr. Pavel Tvrdík, ředitel 

Tel: +420 602 405 484 

Právní základ pro zpracování osobních údajů  
 

Plnění zákonné povinnosti:  

 Zákon č. 117/ 2001 Sb. O veřejných sbírkách a o změně některých zákonů.  

 Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.  

 GDPR 

 Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů 

 Ústní dohoda uzavřená mezi dobrovolníkem a správcem   

Účel zpracování 

 Identifikace dobrovolníka 

 Zplnomocnění dobrovolníka ke konání veřejné sbírky 

 Komunikace mezi správcem a dobrovolníkem 

 Archivace 

Popis kategorie subjektu údajů:  

 Dobrovolníci 

 Zákonný zástupce dobrovolníka 

Popis osobních údajů:  

 Jméno a příjmení 

 Datum narození 

 Trvalý pobyt 

 Číslo OP nebo cestovního dokladu 

 E-mail 

 Telefonní číslo 

 Podpis 

Příjemci osobních údajů 

 Správce  

Doba zpracování osobních údajů 

 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let od ukončení dané sbírky a po jejím skončení 

s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy a dle spisového a skartačního řádu organizace.  

Technická a organizační bezpečnostní opatření 

 řízený přístup k datům 

 školení oprávněných osob (odborní pracovníci služby) 

 Listinná podoba udělených souhlasů subjektů údajů, jejichž údaje jsou zpracovávány, nebo 

jejich zákonných zástupců jsou uloženy v archivu správce, který je zabezpečen zámkem. 

Osoba odpovědná za ochranu osobních údajů:  

 Fundraiser organizace, který se zodpovídá osobě odpovědné pro ochranu osobních údajů 

správce 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 



 Správce nemá jmenovaného pověřence, osobou odpovědnou pro ochranu osobních údajů je 

ustanoven Dr. Pavel Tvrdík. 

 

Práva subjektu údajů: 

1/ Právo na přístup k osobním údajům nebo osobním údajům svých nezletilých dětí.  

 Máte právo požádat správce, aby Vám sdělil, zda a jaké zpracovává Vaše osobní údaje, nebo 
osobní údaje Vašeho dítěte. 

 Máte právo požádat správce o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o 
zpracování těchto údajů. 

 Máte právo požádat správce o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.  
Pokud požádáte o přístup ke zpracovávaným osobním údajům, správce Vám umožní, abyste 
jednorázově nahlédli do dokumentace, ve které se zpracovávají Vaše osobní údaje a osobní údaje 
Vašeho dítěte.   
Pokud je to možné a nebudou nepříznivě dotčena práva a svoboda jiných osob, poskytne správce kopie 
zpracovávaných osobních údajů. Správce odpoví na Vaši žádost písemně do 1 měsíce. 
 
2/ Máte právo požádat o opravu nepřesných údajů nebo o doplnění neúplných osobních údajů. 
Správce odpoví na Vaši žádost do 1 měsíce od přijetí Vaší žádosti. Správce Vám odpoví písemně. 
Správce Vám sdělí, zda a jak Vaše osobní údaje opravil nebo doplnil.  
 
3/ Právo na výmaz některých osobních údajů. Máte právo požádat správce o to, aby zlikvidoval 
některé Vaše osobní údaje a dále je neuchovával. V případě, že žádáte o výmaz údajů potřebných 
k plnění právních povinností správce, není možné Vaší žádosti o výmaz vyhovět. V takovém případě 
Vám správce odpoví do 1 měsíce od přijetí Vaší žádosti, a to písemně. Sdělí Vám, proč nevyhověl Vaší 
žádosti o výmaz nebo jaké údaje v jakém rozsahu vymazal. 
 
4/ Právo na omezení zpracování. Pokud si přejete, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali výhradně 
pro nejnutnější zákonné důvody, nebo si přejete osobní údaje blokovat. 
 
5/ Právo na přenositelnost údajů. Pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému 
správci, resp. jiné společnosti, předáme Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému 
subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky, 
 
6/ Právo vznést námitku. Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracování osobních údajů 
provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními 
předpisy, obraťte se prosím na nás a požádejte nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného 
stavu. 
 
7/ Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů v podobě fotografie. Jedná se např. o 
případ, kdy podle Vašeho názoru Vaše právo na ochranu soukromí převažuje nad oprávněným zájmem 
správce. Na pořizování a zpracovávání a uveřejňováním fotografií má správce speciální souhlas. 
 
8/ Máte právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Tím však není dotčena zákonnost 
zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že 
zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální. Stejná pravidla platí pro odvolání souhlasů 
zejména pro fotografování a zveřejnění fotografií. Odvolání souhlasu je nutné poslat písemně na 
adresu správce.    
  
9/Máte právo „nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí“. V organizaci nedochází 
k automatizovanému rozhodování. 
 



Správce může omezit práva subjektu údajů za účelem národní bezpečnosti, obrany, veřejné 

bezpečnosti, trestněprávních postupů apod.  

 

Kde můžete práva uplatnit, a jsou tato práva zpoplatněna?  

Jednotlivá práva můžete uplatnit formou písemné žádosti zaslané na sídlo správce Štěpánkova 108, 

Chrudim nebo zasláním e-mailu na adresu pestalozzi@pestalozzi.cz. Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi 

uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo 

nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek 

zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě 

opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo 

z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady. 

 

Za jak dlouho můžete očekávat odpověď? 

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však 

do jednoho měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí 

prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů bychom vás informovali. 

 

 

 

 

 

 


