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INFORMAČNÍ MEMORANDUM 
 
Vážení a milí přátelé, 

dovolte nám informovat Vás o tom, jak v naší neziskové organizaci ANIMAL EYE, z.s. 

(dále jen „ANIMAL EYE“) v souvislosti s naší činností zpracováváme Vaše osobní údaje. 

Smyslem tohoto Informačního memoranda je poskytnout Vám informace zejména o 

tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, 

k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o 

vašich osobních údajích, jež zpracováváme, a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti 

ochrany osobních údajů. Přečtěte si, prosím, předložený text. Budete-li mít jakékoliv dotazy 

či připomínky, neváhejte se na nás obrátit písemně na adresu Husova 160/23, 110 00 Praha 

1 - Staré Město, elektronicky na emailovou adresu office@animaleye.cz anebo telefonicky 

na číslo (+420) 608 303 359. 

 

1.   OBECNÉ INFORMACE 

ANIMAL EYE má několik zákonných povinností týkajících se zpracování osobních 

údajů svých příznivců, podporovatelů, spolupracovníků a partnerů. Osobní údaje těchto osob 

zpracováváme též nad rámec zákonných povinností, a to pro účely organizace a zefektivnění 

naší činnosti.  

 

1.1. Zásady zpracování osobních údajů 

Při zpracování Vašich osobních údajů respektujeme nejvyšší standardy ochrany 

osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady: 

(a) Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, 

stanovenými prostředky, stanoveným způsobem a pouze po dobu, která je nezbytná 

vzhledem k účelům jejich zpracování;  

(b) Vaše osobní údaje zpracováváme vždy způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou 

bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo 

nahodilému přístupu k nim, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným 

přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití; 
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(c) vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich 

nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o 

Vašich dalších souvisejících právech; 

(d)  v naší neziskové organizaci dodržujeme odpovídající technická a organizační 

opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; 

veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji externích subjektů (tj. 

příznivců, podporovatelů, spolupracovníků a partnerů ANIMAL EYE), mají povinnost 

dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto 

údajů. 

 

 

2. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

2.1. Informace o správci osobních údajů 

Správcem Vašich osobních údajů je ANIMAL EYE, z.s., IČ: 03750531, se sídlem Husova 

160/23, Staré Město, 110 00 Praha, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze v oddíle L, vložce 61943.  

 

2.2.  Účel zpracovávání a právní titul pro zpracování 

 

2.2.1. Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem – EVIDENCE OZNAMOVATELŮ 

V NÁVAZNOSTI NA WEBOVÝ KONTAKTNÍ FORMULÁŘ ANIMAL EYE 

Jedná se o situaci, kdy Vy, jakožto příznivci naší neziskové organizace, na základě 

kontaktního formuláře, umístěného na úvodní straně webových stránek ANIMAL EYE 

nazvané Úvod http://www.animaleye.cz/ (Přidejte se k nám a Přihlaste se k odběru 

newsletteru) a na závěrečné stráně webových stránek ANIMAL EYE nazvané Kontakt 

http://www.animaleye.cz/kontakt/, dobrovolně udělujete ANIMAL EYE souhlas ke 

zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů. Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme 

Vaše osobní údaje pro následující účely: 

(a) péče o příznivce, podporovatele, spolupracovníky a partnery ANIMAL EYE; 
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(b) organizace spolku a zefektivnění a rozvoj činnosti ANIMAL EYE. 

Uvedené aktivity nepředstavují plnění smlouvy či jiný zákonný rámec zpracování 

osobních údajů a zahrnují  

(i) informování o činnosti ANIMAL EYE prostřednictvím elektronické komunikace 

– emailu; 

(ii) šíření osvěty na úseku ochrany zvířat prostřednictvím elektronické 

komunikace – emailu; 

(iii) informování o možnostech pomoci v oblasti ochrany zvířat, včetně podpory 

ANIMAL EYE, prostřednictvím elektronické komunikace – emailu. 

 

2.2.2.  Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu – ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ JMÉNA A 

PŘÍJMENÍ DÁRCŮ V SOUVISLOSTI S PROVOZEM TRANSPARENTNÍCH BANKOVNÍCH ÚČTŮ A 

EVIDENCE INDIVIDUÁLNÍCH DÁRCŮ 

Jedná se o situaci, kdy nám předáváte své osobní údaje tak, abychom mohli jednak 

plnit zákonné povinnosti vůči orgánům státní správy, zejména Finanční správě ČR a 

Magistrátu hl. města Prahy v souvislosti s ohlášenou veřejnou sbírkou, jednak abychom 

mohli organizovat a rozvíjet svoji činnost a v této souvislosti Vám mj. vystavovat příslušná 

potvrzení o poskytnutí finančního daru pro daňové účely.   

A) Vaše osobní údaje jsme oprávněni ze zákona zpracovávat bez Vašeho souhlasu pro 

následující účely dodržení našich právních povinností: 

(i) plnění povinností vůči Finanční správě ČR a dle zákona o účetnictví; 

(ii)  plnění povinností v souvislosti s ohlášenou veřejnou sbírkou. 

B) Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat bez Vašeho souhlasu pro následující účely 

ochrany práv a právem chráněných zájmů ANIMAL EYE: 

(i) organizace spolku a zajišťování činnosti ANIMAL EYE. 
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2.3.  Zdroje osobních údajů 

Osobní údaje získáváme od samotných subjektů údajů – příznivců, podporovatelů, 

spolupracovníků a partnerů ANIMAL EYE, a to na základě finančních darů poskytnutých naší 

neziskové organizaci a zpráv obdržených přes webové kontaktní formuláře ANIMAL EYE.   

 

2.4. Rozsah zpracovávaných osobních údajů 

ANIMAL EYE zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše 

uvedených účelů.  

- Evidence oznamovatelů v návaznosti na webový kontaktní formulář ANIMAL EYE 

(2.2.1.) – předmětem zpracování jsou identifikační údaje (jméno a příjmení) a 

kontaktní údaje (emailová adresa, telefonní číslo). 

- Zpřístupňování jména a příjemní dárců v souvislosti s provozem transparentních 

bankovních účtů a evidence individuálních dárců (2.2.2.) – předmětem zpracování 

jsou identifikační údaje (jméno a příjmení). 

 

2.5. Způsob zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje zpracováváme prostřednictvím elektronického informačního 

systému ANIMAL EYE a uchováváme je ve formě elektronického přehledu. 

 

2.6. Příjemci osobních údajů 

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny statutárnímu orgánu a účetní ANIMAL EYE, 

případně i dalším členům naší neziskové organizace v souvislosti s plněním jejich povinností 

vyplývajících z členství v ANIMAL EYE, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém případě 

nezbytný a při dodržení potřebných bezpečnostních opatření. 

 

2.6.1.  Zpřístupňování osobních údajů třetím osobám 

V souladu s příslušnými právními předpisy je ANIMAL EYE oprávněn a povinen 

zpřístupňovat Vaše osobní údaje příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům 

činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností. 
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2.6.2. Předávání osobních údajů v ČR a do zahraničí 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky a nejsou předávány 

žádným třetím subjektům ani na území České republiky ani do zahraničí.  

 

2.7.  Doba zpracování osobních údajů 

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům 

jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní 

údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že osobní údaje již nejsou potřebné pro žádný 

z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme.  

V této souvislosti zároveň platí, že osobní údaje zpracovávané pro účely: 

(i) vedení Evidence oznamovatelů v návaznosti na webový kontaktní formulář 

ANIMAL EYE (2.2.1.) uchováváme do okamžiku odvolání souhlasu oprávněným 

subjektem (viz 2.8.); 

(ii) vedení Evidence individuálních dárců (2.2.2.) uchováváme do okamžiku 

vznesení námitky proti oprávněnému zájmu ANIMAL EYE (viz 2.9.), nejméně 

však po dobu tří let zpětně od posledního ukončeného zdaňovacího období, 

resp. pěti let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. 

 

2.8.  Právo odvolat souhlas 

V tomto Informačním memorandu jsme Vám vysvětlili, proč Vaše osobní údaje 

zpracováváme, jakým způsobem a že pro určité účely je smíme zpracovávat jen s Vaším 

souhlasem. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste povinni ANIMAL EYE udělit 

a zároveň jste oprávněni jej kdykoliv odvolat. Pokud svůj souhlas odvoláte, ukončíme 

zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím daný souhlas. 

V případě, že si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, obraťte 

se na nás, prosím, písemně na adresu ANIMAL EYE, z.s., Husova 160/23, 110 00 Praha 1 - 

Staré Město, elektronicky na emailovou adresu info@animaleye.cz anebo prostřednictvím 

telefonního čísla (+420) 608 303 359. 
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2.9. Právo na opravu – ochrana práv subjektu údajů 

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že ANIMAL EYE provádí zpracování Vašich osobních 

údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života anebo v rozporu 

se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, můžete: 

(a)  od nás požadovat vysvětlení; 

(b)  po nás požadovat, aby byl odstraněn závadný stav, zejména provedení opravy nebo 

doplnění osobních údajů. 

Pokud Vaši žádost shledáme jako opodstatněnou, závadný stav neprodleně a 

bezplatně odstraníme. Každá takováto žádost podléhá vždy individuálnímu vyhodnocení, 

neboť ANIMAL EYE má zákonnou povinnost či oprávněný zájem si osobní údaje po 

stanovenou dobu ponechat. 

 

2.10. Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů 

Pokud nás požádáte o informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů, 

poskytneme Vám je bez zbytečného odkladu a bezplatně, tj. bez nároku na úhradu nákladů 

vynaložených na jejich poskytnutí. 

 

2.11.  Právo podat podnět či stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů 

Máte právo obrátit se kdykoliv s podnětem či stížností ve věci zpracování osobních 

údajů na dozorový orgán, a to na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 

27, 170 00 Praha 7, adresa webových stránek https://www.uoou.cz/.  

 

 

3.  PLATNOST A ÚČINNOST INFORMAČNÍHO MEMORANDA 

Toto Informační memorandum nabývá platnosti a účinnosti dne 1.5.2018.  

 

 

 
 

mailto:office@animaleye.cz
http://www.animaleye.cz/
https://www.uoou.cz/

