
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správce osobních údajů: Cesta domů, z.ú., se sídlem Heleny Kočvarové 1583/1, 140 00, 

Praha 4, IČ: 265 28 843, zapsané v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze pod 

sp. zn. U 130 (dále „Cesta domů“), kontaktní údaje zástupce správce pro ochranu osobních 

údajů: gdpr@cestadomu.cz (dále jen „správce“). 

 

Informujeme Vás, že Správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném ve 

formuláři přihlášky k dárcovství. Bližší informace o zpracování údajů během telefonických 

hovorů naleznete v tomto dokumentu. 

 

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou 

zpracovávat i zpracovatelé uvedení zde. 

 

Uvedené údaje jsou zpracovávány za těmito účely: 

- evidence daru (příslibů darů), 

- statistické účely, 

- plnění právních povinností správce, 

- péče o dárce, informování o možnostech dárcovství a o činnostech Cesty domů, nabídka 

výhod. 

 

Vaše osobní údaje budou Správcem uloženy po dobu: 

- po dobu trvání smluvního vztahu (členství v Klubu přátel), 

- po dobu určenou právními předpisy (zejména zákon o účetnictví), 

- a dále po dobu 3 let od posledního kontaktu s Vámi, pokud dříve nepožádáte o výmaz údajů.  

 

Osobní údaje nebudou správcem předány jiné osobě.  

 

Beru na vědomí, že mám tato práva: 

 

- právo vzít souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní 

údaje správci,  

- právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, 

- právo požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,  

- právo vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování, 

- právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném 

formátu, pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo na smlouvě, 

- právo požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů, 

- právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním 

osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
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