
 

 

Informační memorandum 

Anidef, z.s., se sídlem Žim, č.p. 59, PSČ 415 01, Žim, IČO: 061 82
„Útulek“), tímto informuje o podmínkách zpracování osobních údajů osob, 
do právních vztahů v souvislosti s
nebo „Vy“). 

Správce v tomto Informačním memorandu stanovuje 
Vašich osobních údajů řídit, aby 
na soukromí a nemohlo dojít ke
celou dobu, poníž bude zpracová

 

1. Obecné zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů Útulek klade důraz na soulad se všemi požadavky Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušením směrnice 95/46/ES (dále jen „
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v

 

2. Základní pojmy 

Osobním údajem se rozumí taková informace, na základě které lze subjekt 
identifikovat, a to jak použitím jedné informace, tak i jejich kombinací

Správce osobních údajů je ten, kd
Správcem Vašich osobních údajů

Subjektem údajů je ten, o jehož osobní údaje se jedná. Útulek zpracovává osobní údaje následujících 
subjektů údajů: 

 vlastník zvířete, 
 zájemce o adopci zvířete
 osoba předávající zvíře d
 osoba vykonávající dobro

včetně osob provádějícíc
smluv. 

Zpracováním osobním údajů
shromažďování, ukládání na nosiče informací, úprava, pozměňování či jejich likvidace.

Správce může zpracovávat osobní 
osoba je zpracovatelem osobních údajů

 

3. Právní základ a účely zpracování osobních údajů

Útulek zpracovává Vaše osobní údaje na základě těchto právních titulů:

a) Plnění příslušné smlouvy mezi Vámi a 
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, se sídlem Žim, č.p. 59, PSČ 415 01, Žim, IČO: 061 82 771 (dále jen „
tímto informuje o podmínkách zpracování osobních údajů osob, s nimiž Správce vstupuje 

souvislosti s provozováním Útulku a hotelu pro psy (dále jen „

tomto Informačním memorandu stanovuje pravidla, kterými se bude Správce
 bylo zachováno právo na ochranu Vašich osobních 

ke zneužití Vašich osobních údajů. Těmito zásada
ávat jakékoli Vaše osobní údaje. 

Obecné zásady zpracování osobních údajů 

Při zpracování osobních údajů Útulek klade důraz na soulad se všemi požadavky Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušením směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. 

se rozumí taková informace, na základě které lze subjekt údajů 
a to jak použitím jedné informace, tak i jejich kombinací 

do provádí zpracování údajů a také za to zpracová
ů je Útulek. 

je ten, o jehož osobní údaje se jedná. Útulek zpracovává osobní údaje následujících 

e nebo o svěření zvířete do dočasné péče,  
do dočasné péče Útulku, včetně ubytování, 
ovolnickou činnost v Útulku a/nebo pro Útulek, v

ch kontrolu plnění povinnosti osvojitele dle uzavře

Zpracováním osobním údajů se rozumí jakékoli nakládání s osobními údaji, zejména jejich 
shromažďování, ukládání na nosiče informací, úprava, pozměňování či jejich likvidace.

osobní údaje sám nebo pověřit zpracováním jinou osobu. Takto pověřená 
zpracovatelem osobních údajů.  

Právní základ a účely zpracování osobních údajů 

Útulek zpracovává Vaše osobní údaje na základě těchto právních titulů: 

Plnění příslušné smlouvy mezi Vámi a Útulkem.  
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Osobní údaje jsou v tomto případě zpracovávány za účelem plnění smluvních povinností dle 
příslušné smlouvy (bez ohledu na to, je-li uzavřena ústně či písemně), bez jejich poskytnutí 
není možné smlouvu uzavřít a zahájit její plnění. 

b) Plnění zákonných povinností Útulku.  

Útulek je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje v případech, kdy mu tak ukládá zákonná 
povinnost (vyplývající např. z daňových a účetních předpisů, z předpisů na úseku ochrany 
zvířat a veterinární správy, obecných předpisů upravujících postavení Útulku apod.).  

c) Zpracování na základě tzv. oprávněných zájmů Správce. 

K takovému zpracování Vašich osobních údajů dochází v případech, kdy zájem Útulku má 
přednost před zájmy nebo základními právy a svobodami subjektu údajů vyžadující ochranu 
osobních údajů (např. při ochraně majetku Útulku, ochrany zvířat proti týrání, uplatňování 
práv Útulku v soudních sporech apod.). 

d) Zpracování na základě souhlasu subjektu údajů. 

Osobní údaje jsou v tomto případě zpracovávány pro účely, které jsou v souhlasu definované. 
Může jít např. o souhlas s uveřejněním Vašich fotografií či jiných audiovizuálních záznamů 
pořízených v souvislosti s převzetím zvířete do péče, v rámci služeb poskytovaných Útulkem 
nebo Útulkem pořádaných akcí apod. 

Je Vaším rozhodnutím, zda souhlas udělíte či nikoli. Svůj souhlas můžete samozřejmě 
kdykoliv zúžit či odvolat (viz Vaše práva v čl. 8 těchto zásad). 

 

4. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: 

Útulek zpracovává Vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. 
Útulek zpracovává zejména následující kategorie osobních údajů: 

a) identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu, 

b) adresní a kontaktní údaje: adresa, telefon, email, 

c) jiné osobní údaje a informace, které Útulku poskytnete a/nebo Útulek získá v rámci 
příslušného právního vztahu (např. číslo účtu, informace získané v rámci kontroly péče o 
adoptované zvíře apod.); 

d) další osobní údaje, které budeme zpracovávat na základě Vašeho souhlasu ke 
stanovenému účelu (např. fotografie či jiný audiovizuální záznam, který Útulku poskytnete 
nebo Útulek pořídí v souvislosti převzetím zvířete do péče, v rámci akcí pořádaných Útulkem 
apod.). 

 

5. Předávání Vašich osobních údajů dalším osobám 

K Vašim osobním údajům budou mít přístup zaměstnanci Útulku, kteří budou pověřeni s těmito 
osobními údaji pracovat. Všichni zaměstnanci, kteří budou mít k Vašim osobním údajům přístup, 
jsou zavázáni mlčenlivostí. 

Vaše osobní údaje Útulek může předávat některým třetím osobám, pokud to bude nutné za účelem 
plnění právního vztahu s Vámi a/nebo plnění právních povinností Útulku. Útulek může předávat Vaše 
osobní údaje následujícím příjemcům: 

 účetní, daňoví, právní a další profesionální poradci za účelem poskytnutí kvalifikovaného 
poradenství Útulku; 

 poskytovatelé IT služeb za účelem zajištění správy a provozu IT systémů a příslušných 
aplikací; 

 správce webových stránek za účelem provozu webových stránek Správce; 
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 dodavatelé (dopravci, bezpečnostní agentury, atp.) v souvislosti se službami, které poskytují 
pro Útulek, při nichž je nezbytné poskytnutí Vašeho osobního údaje (např. adresní údaje 
subjektu údajů). 

Osoby a orgány, kterým bude svědčit zákonný důvod pro přístup k osobním údajům (např. finanční 
úřad, soudy, orgány činné v trestním řízení či jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro 
přístup k informacím) se nepovažují za příjemce Vašich osobních údajů. 

Útulek nepředává Vaše osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii nebo do mezinárodních organizací. 

 

6. Doba zpracování osobních údajů 

Útulek osobní údaje zpracovává pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu jejich 
zpracování. Jakékoli zpracování osobních údajů je ukončeno v okamžiku, kdy již není z hlediska 
účelu, pro které bylo prováděno, nezbytné. V návaznosti na ukončení zpracování dochází k jejich 
výmazu (likvidaci). 

V případě, že Útulek Vaše osobní údaje zpracovává na základě uzavřeného smluvního vztahu, bude 
Vaše osobní údaje zpracovávat podobu plnění této smlouvy a dále 10let poté, co došlo k ukončení 
smlouvy. 

V případě, že Správce Vaše osobní údaje zpracovává na základě zákonných ustanovení, zpracovává je 
podobu,poníž to zákon vyžaduje. V případě,že zákon vyžaduje archivaci některých údajů, jsou Vaše 
osobní údaje archivovány po dobu stanovenou v příslušném právním předpisu. V případě, že by došlo 
k zahájení soudního či jiného řízení, k němuž jsou potřebné Vaše osobní údaje, bude je Správce 
zpracovávat i po celou dobu těchto řízení, včetně případných vykonávacích a dalších navazujících 
řízení. 

V případě, že Útulek Vaše osobní údaje zpracovává na základě Vašeho souhlasu, zpracovává je do 
doby, než tento souhlas odvoláte.  

 

7. Další podmínky zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje Útulek zpracovává manuálně i automatizovaně v příslušných informačních 
systémech. O každé činnosti zpracování je vedena evidence. 

Útulek při zpracování Vašich osobních údajů neprovádí automatické individuální rozhodování ani 
profilování. 

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly 
činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů. 

Prostory Útulku jsou monitorovány kamerovým systémem, který Vás může zachytit a obraz z kamer 
se zaznamenává a uchovává po dobu sedmi dnů. Kamerový systém slouží k ochraně majetku Útulku a 
zvířat nacházejících se v Útulku, tedy na základě oprávněného zájmu Správce. V případě tohoto 
zpracování máte právo uplatnit proti zpracování. 

 

8. Práva subjektů údajů 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva: 

Právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 Nařízení – jedná se o právo na informace o tom, zda 
Správce zpracovává Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou 
zpracovávány (např. informace o účelech zpracování, kategoriích příslušných osobních údajů a 
příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou tyto osobní údaje zpřístupněny). 

Právo na opravu a výmaz osobních údajů dle čl. 16, 17 a 19 Nařízení – Správce povinen na Vaši 
žádost opravit nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, příp. zlikvidovat osobní údaje, které o Vás 
zpracovává, jsou-li pro splněny podmínky Nařízení. 
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Právo na omezení zpracován ídle čl. 18 a 19 Nařízení – v případě zpracování Vašich osobních údajů 
založeného na oprávněných zájmech správce můžete požádat o omezení zpracování Vašich osobních 
údajů.  

Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 Nařízení – jste oprávněni požádat o poskytnutí osobních 
údajů, které jste Správci poskytl/a a Správce je povinen Vám tyto údaje předat v běžném a strojově 
čitelném formátu a/nebo předat tyto údaje jinému správci.  

Právo vznést námitku proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Správce dle čl. 
21 Nařízení. 

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů za předpokladu, že Vaše osobní údaje 
jsou zpracovávány na základě souhlasu se zpracováním (čl. 7 Nařízení). 

Svá práva můžete u Správce uplatnit následujícími způsoby: 

 elektronicky (emailem) zaslaným na adresu anidef.utulek@gmail.com;  

 písemně poštou na adresu Správce(Anidef, z.s.,Žim, č.p. 59, PSČ 415 01); 

 osobně v otvíracích hodinách Útulku pro veřejnost (otvírací hodiny jsou uveřejněny na 
internetových stránkách Správce (www.anidef.cz).  

 

9. Informace o dozorovém úřadu 

V případě, že nebudete souhlasit se způsobem vyřízení Vašich požadavků a žádostí, můžete se obrátit 
se svojí stížností na orgán dohledu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 
170 00 Praha 7 (www.uoou.cz). 

 

V Žimu dne 1.10.2020 


