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ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DÁRCŮ 

 
Správce osobních údajů 
Správcem osobních údajů je Armáda spásy, IČ: 40613411, sídlem: Petržílkova 2565/23, 
Praha 5, 15800, Česká republika (dále také jen jako „organizace“). 

Proč vaše osobní údaje zpracováváme 
Naše organizace má k dispozici údaje, které při darovacím procesu zadáte, a to jméno, 
příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo (pokud je vyplněno), adresa bydliště (pokud je 
vyplněna), výše a frekvence daru, způsob platby daru, které zpracováváme za následujícími 
účely: 

 pro uzavření a plnění darovací smlouvy mezi vámi a naší organizací; 
 zaslání poděkování za dar; 
 zaslání informací o tom, jak jsme vámi darované prostředky využili; 
 vystavení potvrzení o daru uplatnitelné v daňovém přiznání pro odpočet. 

Na základě oprávněného zájmu správce vaše osobní údaje také zpracováváme pro účely 
vytváření statistik pro interní potřeby naší organizace a archivace pro případ sporů, reklamací 
či jiných vznesených nároků.  

Právní předpisy nám dále ukládají povinnost archivace některých osobních údajů, zejména pro 
účely vedení účetnictví, jako je jméno, příjmení, adresa, výše daru.  

Kde osobní údaje uchováváme 
Používáme zabezpečená elektronická úložiště nacházející se v členských zemích Evropské Unie. 
To je důležité proto, že země EU poskytují osobním údajům jednotný vysoký stupeň ochrany. 
Tím je posílena bezpečnost vašich údajů. 

Doba uchování osobních údajů 
Osobní údaje dárců archivujeme po dobu 3 let od poskytnutí daru pro případ dalších kontaktů, 
ale také pro případ reklamace, sporů či jiného vzneseného nároku. Za tři roky od posledního 
daru se všechny osobní údaje dárce včetně jména a příjmení mažou. 

Jaká máte práva 

 Právo na přístup: Máte právo na kopii osobních informací, které o vás uchováváme, 
a na určité informace o tom, jak je využíváme.  

 Právo na opravu: Pokud se domníváte, že jsou informace, které o vás máme, 
nepřesné, můžete nás požádat o jejich aktualizaci či změnu.  

 Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme 
za účelem oprávněného zájmu. Jestliže nebudeme mít pro zpracování přesvědčivý 
oprávněný důvod, nebudeme osobní údaje pro daný účel dále zpracovávat.  

 Právo na přenositelnost údajů: Za určitých okolností máte právo nás požádat, 
abychom vám poskytli vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a 
strojově čitelném formátu. Můžete také požádat, abychom údaje předali třetí osobě. 

 Právo na výmaz: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vaše údaje 
vymazali, například pokud již osobní údaje nejsou nutné pro původní účel. Právo na 
výmaz však nemůžete uplatnit, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní 
povinnosti organizace, pro výkon práva na svobodu a informace a v případě dalších 
důvodů stanovených právními předpisy o OOÚ.  
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 Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností máte právo nás požádat, 
abychom přestali vaše osobní údaje využívat, například pokud se domníváte, že nejsou 
přesné nebo pokud se domníváte, že není potřeba, abychom vaše osobní údaje nadále 
využívali.   

 

Podání stížnosti: 

Pokud nejste spokojeni se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete podat návrh anebo si 
stěžovat, např. u pověřence pro ochranu osobních údajů v Armádě spásy, kterým je Mgr. Jan 
Třinecký, kontakt: 777 497 047, gdpr@armadaspasy.cz.  
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