ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Město přátelské k dětem, z. s. respektuje Vaše soukromí a zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou,
zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“)
a Obecním nařízením (EU) 2016/679 (GDPR). Níže naleznete informace o tom, jaké osobní údaje spolek Město přátelské
k dětemzpracovává a za jakými účely.
KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Správcem a zároveň zpracovatelem vašich osobních údajů je Město přátelské k dětem, z. s. (dále MPD); se sídlem Ve
Struhách 1017/4, 160 00 Praha 6, Bubeneč; IČ: 04393864; vedený u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 63538.
JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s podporou našich aktivit nebo v souvislosti s
účastí na akcích, které pořádáme.
Jedná se nejčastěji o údaje v následujícím rozsahu:
a) identifikační údaje: jméno, příjmení
b) kontaktní údaje: adresa trvalého či přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa,
telefon
c) bankovní údaje – číslo účtu, kód banky
d) povolání a věk, a další Vámi dobrovolně vyplněné údaje (např. v kontaktním formuláři).
MPD může všechny tyto údaje dále propojovat s oprávněně zveřejněnými osobními údaji uvedenými ve veřejně
přístupných zdrojích.
PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Vaše osobní údaje a jiná data ve shora uvedeném rozsahu může MPD zpracovávat za účelem další komunikace,
týkající se nejčastěji informování o aktivitách MPD či platformy Architektura dětem, jejíž je MPD členem a za
účelem nabídky účasti na různých akcích, které MPD (spolu)pořádá.
KDO VŠECHNO BUDE MÍT K VAŠIM ÚDAJŮM PŘÍSTUP?
Data jsou sbírána pro účely šíření myšlenek MPD a platformy Architektura dětem a především pro umožnění
komunikace mezi MPD či platformy Architektura dětem a jejími příznivci, podporovateli a spolupracovníky. MPD
nepředá osobní data jinému správci.
Za určitých, přesně definovaných podmínek jsme povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných
právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů
(ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

JAK UDĚLÍM SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Souhlas se zpracováním osobních údajů podle těchto Zásad udělujete MPD dobrovolně, a to při prvním kontaktu s MPD
prostřednictvím formuláře na stránkách www.architekturadetem.cz či www.childfriendlycity.cz nebo souhlasem se
zasíláním newsletteru či informací o proběhlých aktivitách a plánovaných akcích MPD prostřednictvím e-mailu či
telefonicky.
JAKÁ JE DOBA UDĚLENÍ SOUHLASU?
Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete na dobu neurčitou. Svůj souhlas jste oprávněni kdykoliv odvolat
prostřednictvím standardních komunikačních kanálů (e-mailem na
info@childfriendlycity.cz, tym@architekturadetem.cz či písemně na adresu sídla MPD (viz výše)).
Po odvolání souhlasu MPD zajistí, aby veškeré Vaše údaje byly z databáze zlikvidovány a nebyly nadále zpracovány.
Údaje související s dary poskytnutými MPD před odvoláním souhlasu vymazány nebudou.
JAK MOHOU BÝT DÁLE VYUŽÍVÁNY INFORMACE O NÁVŠTĚVNÍKOVI NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK?
Internetové stránky MPD a platformy Architektura dětem, mohou obsahovat odkazy na různé internetové stránky,
zejména na sociální sítě jako jsou Facebook, Twitter, Google+, Youtube, apod. Tyto odkazy nejsou součástí
internetových stránek MPD ani platformy Architektura dětem, ale internetových stránek třetích stran, které mohou
používat cookies sledující činnost jednotlivců na internetu. Cookies těchto třetích osob se řídí zásadami ochrany
osobních údajů těchto třetích osob. Cookies lze zablokovat v nastavení daného internetového prohlížeče.
Internetové stránky MPD a platformy Architektura dětem mohou shromažďovat technické údaje o požadavku subjektu
na získání obsahu ze serveru v rozsahu IP adresa, čas požadavku, typ prohlížeče a operační systém.
Stránkami MPD a platformy Architektura dětem je myšlen jakýkoliv obsah, který je získán z obsahu přístupného
na doménách, které vlastní MPD a platforma Architektura dětem.
JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?
V případě dotazů či připomínek týkajících se těchto Zásad ochrany osobních údajů lze využít kontaktů uvedených
na webových stránkách www.architekturadetem.cz, www.chiildfriendlycity.cz či písemně na adrese sídla MPD (Ve
Struhách 1017/4, 160 00 Praha 6, Bubeneč).

