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Informace o zpracování osobních údajů Příjemců příspěvků 

Nadačního fondu NABLA 

Získané osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
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 (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, občanským zákoníkem a 
dalšími souvisejícími právními předpisy. 
 
1. Správcem osobních údajů je Nadační fond NABLA, IČ 01637185. 
2. Právní tituly pro zpracování osobních údajů: 

a. Osobní údaje zpracovávané ze zákonných důvodů: 
i. Identifikační údaje pro uzavření smlouvy: jméno, příjmení, adresa, datum narození, číslo 

občanského průkazu. 
b. Osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu správce: 

i. Pro prokázání, že příspěvek byl Příjemci poskytnut v souladu se zakládací listinou 
nadačního fondu a statutem nadačního fondu: škola, zaměření studia, studijní výsledky, 
doporučení garanta. 

ii. Pro komunikaci: telefonní číslo, e-mailová adresa. 
iii. Pro výplatu příspěvku: banka, číslo bankovního účtu. 

3. Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelům zpracování těchto 
údajů. Tato doba je dána dobou planosti smlouvy a zákonnou dobou pro archivaci 
zpracovávaných dokumentů. 

4. Souhlas se zpracováním osobních údajů, které Příjemce poskytnul na základě souhlasu subjektu 
(pokud tato situace nastala), může subjekt odvolat, a to buď písemně na adresu nadačního 
fondu, nebo e-mailem na e-mailovou adresu nadačního fondu. Příjemce nemůže odvolat souhlas 
se zpracováním osobních údajů, které správce osobních údajů zpracovává ze zákonných důvodů 
nebo/a na základě oprávněného zájmu správce. 

5. K osobním údajům Příjemce má přístup správce osobních údajů, členové správní rady nadačního 
fondu a revizor nadačního fondu. K údajům, které souvisí s výplatou peněz a bankovními 
převody má přístup účetní nadačního fondu. Třetím stranám osobní údaje neposkytujeme. 
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