Souhlas se zpracováváním osobních údajů
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“), dle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“)
Já níže podepsaná
jméno:

……………………………………………………………

příjmení:

……………………………………………………………

trvale bytem:

…………………………………...……………………………..…………………………

datum narození:

……………………….……..,

uděluji tímto spolku
Fandi mámám z. s., se sídlem Rooseveltova 868/17, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO 06023797 (dále jen
„Fandi mámám“ nebo „projekt“), jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, aby po dobu 20 let zpracovával
(a to i automatizovaně a může se zejména jednat o shromažďování, ukládání na nosiče informací,
zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování,
uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace) moje citlivé a osobní údaje pro účely:
•
•

zprostředkování materiální pomoci pro mě a mojí rodinu
propagace projektu Fandi mámám a získání pomoci dalším matkám samoživitelkám

Rovněž na stejnou dobu uděluji projektu Fandi mámám souhlas se zveřejněním mého příběhu (popis mojí
sociální/rodinné situace) na internetových stránkách projektu www.fandimamam.cz, na Facebooku projektu
Fandi mámám, v médiích a ve veřejném prostoru a na akcích pořádaných v souvislosti s podporou projektu,
a to včetně zveřejnění fotografií a/nebo nahrávek (audio i video), na nichž jsem či budu zachycena já nebo mé
děti.
Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno, příjmení, titul, trvalý
pobyt/doručovací adresu, datum narození moje a mých dětí, seznam mých požadavků/složení materiální
pomoci, veškeré informace, které uvedu v mém příběhu, fotografie/video či audio záznamy mojí osoby a/nebo
mých dětí.
Na základě tohoto souhlasu je spolek Fandi mámám oprávněn, poskytnout moje osobní údaje ke shora
uvedeným účelům, rovněž vybraným podporovatelům/sponzorům/dárcům konkrétní pomoci či stálým
partnerům projektu Fandi mámám, jejichž aktuální seznam je uveden na internetových stránkách projektu
www.fandimamam.cz

Poučení správce o právech subjektu údajů podle §12 a 21 ZOOÚ.
Fandi mámám, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních
údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich citlivých a osobních údajů
spolkem Fandi mámám.
Fandi mámám zpracovává osobní údaje v souladu s platnou právní úpravou, kterou je zejména ZOOÚ a
Nařízení.
Účel a rozsah zpracování osobních údajů:
Fandi mámám zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ, přičemž tyto osobní
údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu 20 let.
Základní účely zpracování osobních údajů:
• zprostředkování materiální pomoci pro matku - samoživitelku a její rodinu
• propagace projektu Fandi mámám a získání pomoci dalším matkám samoživitelkám
• účetní a daňové účely
• splnění právní povinnosti
• vedení evidence matek – samoživitelek zapojených do projektu.
Rozsah zpracování osobních údajů:

Spolek Fandi mámám zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:
•
•
•

identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození matky a jejích dětí
adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa,
telefon, emailová adresa
další osobní údaje: seznam požadavků/složení materiální pomoci, veškeré informace, které matka –
samoživitelka uvede ve svém příběhu, fotografie/video či audio záznamy osoby matky a/nebo jejích
dětí a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy (např. darovací) či ze zákona.

Zdroje osobních údajů:
Spolek Fandi mámám získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o zařazení do projektu
a po dobu zařazení do projektu.
Zpracovatelé a příjemci:
Osobní údaje mohou být, pro zajištění výše popsaných účelů, vedle spolku Fandi mámám a jeho zaměstnanců
a/nebo spolupracujících dobrovolníků, zpracovávány také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování
osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ mezi zpracovatelem a spolkem Fandi mámám jako správcem.
Aktuální seznam zpracovatelů:
Spolek Fandi mámám zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je Spolkem
Fandi mámám technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ. Stejné zabezpečení je vyžadováno
i od případných zpracovatelů osobních údajů.
Spolek Fandi mámám informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím
subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.
Práva subjektů údajů:
Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování
osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích
osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích
příjemců osobních údajů.
Spolek Fandi mámám poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou
úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.
V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Spolek Fandi mámám nebo smluvní zpracovatel provádí
zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo
v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:
•
•

požádat Společnost nebo jejího smluvního zpracovatele o vysvětlení;
požadovat, aby Společnost nebo jeho smluvní zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je
subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Spolek Fandi mámám vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt
údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Všechna prohlášení výše ohledně fotografií a audio záznamů mé osoby nebo mých dětí se vztahují pouze na
situace, kdy tyto spolku poskytnu, přičemž tak učinit nemusím.
Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědoma toho, že ho mohu kdykoliv odvolat.
Zároveň beru na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek nemožnost další
spolupráce, neboť tato je založená na sdílení osobních údajů za účelem nalezení a/nebo zprostředkování
vhodné pomoci pro subjekt údajů.

V Praze dne__________2019
__________________________
podpis

