
Poučení o zpracování osobních údajů 
Verze 01; 23. 6. 2021 

Svým podpisem na příslušném formuláři uděluje subjekt údajů, příp. jeho zákonný zástupce (dále jen 

Subjekt“) Akademii nadání, z.s., se sídlem Jiráskovo náměstí 274/31, Plzeň 326 00, Česká republika, 

IČ: 22823417, telefonní číslo: +420 604 516 861, e-mail: info@akademie-nadani.cz ("ANA"), v souladu 

s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se 

zrušuje směrnice 95/46 / ES obecné nařízení o ochraně údajů), (dále jen "Nařízení"), souhlas se 

zpracováním uvedených osobních údajů v rozsahu: 

- vyplývajícím z vyplněného formuláře (přihlášky, smlouvy,…) 

- osobních údajů poskytnutých ANA bez ohledu na formu jejich poskytnutí (v životopise, 

motivačním dopise, jakýchkoli jiných dokumentech zaslaných ANA, na základě formuláře 

ANA, ústně na osobním pohovoru v ANA apod.). 

 Podpisem příslušného formuláře dále prohlašuji, že: 

- poskytnuté osobní údaje jsou přesné, správné, pravdivé a byly poskytnuty svobodně a 

dobrovolně po zvážení všech okolností jejich poskytnutí. Zároveň se zavazuji po dobu 

zpracování osobních údajů oznámit ANA jakékoliv jejich změny, tj. tyto osobní údaje 

aktualizovat, a to bez zbytečného odkladu ode dne, kdy příslušná změna nastala; 

- jsem si vědom / vědoma svých práv podle ustanovení Nařízení, zejména ustanovení Článku 

15 a násl. Nařízení (právo na přístup k údajům, právo na opravu, právo na vymazání, právo na 

omezení zpracování osobních údajů, právo namítat aj.), a byly mi poskytnuty všechny 

informace podle ustanovení Článku 13 Nařízení, zejména následující Informace správce o 

zpracování osobních údajů (níže): 

Informace správce o zpracování osobních údajů podle 

ustanovení Článku 13 Nařízení 
ANA oznamuje Subjektu následující informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

poskytnutých Subjektem spolku ANA: 

1. Identifikační a kontaktní údaje Správce osobních údajů 
Správcem osobních údajů (dále jen „Správce“) je Akademie nadání, z.s., se sídlem Jiráskovo náměstí 

274/31, Plzeň 326 00, Česká republika, IČ: 22823417, telefonní číslo: +420 604 516 861, e-mail: 

info@akademie-nadani.cz  

2. Účel a rozsah zpracování osobních údajů získaných na základě souhlasu 
Osobní údaje poskytnuté Subjektem na základě souhlasu budou zpracovávány pro účely relevantní 

pro daný případ: 

- Realizace výběrového řízení na pracovní pozici ve spolku a řádného vedení evidence 

uchazečů o zaměstnání. 

- Vedení evidence členů spolku a realizaci aktivit souvisejících s činností spolku (vedení 

docházky, evidence chování dětí). 

- Vedení evidence smluv a jejich plnění dle smluvních a/nebo zákonných požadavků. 

- Vedení evidence přihlášených táborníků / účastníků pobytových akcí. 



- Realizace a vedení evidence v rámci pověření o doprovázení pěstounských rodin dle 

rozhodnutí KÚPK č.j. PK-SV/6750/18, ze dne 10.9.2018. 

- Realizace školení, kurzů a vzdělávacích programů pro zaměstnance, dobrovolníky i širokou 

veřejnost. 

- Evidence účasti v projektech vztahujících se k činnosti ANA 

Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu vyplývajícím z vyplněné registrace uchazeče / uchazečky 

/ členy /účastníka a příloh a v rozsahu osobních údajů poskytnutých ANA bez ohledu na formu jejich 

poskytnutí (v životopisu, motivačním dopise, jakýchkoli jiných dokumentech zaslaných uchazečem / 

uchazečkou / členem / zákonným zástupcem, na základě formuláře ANA, ústně na osobní schůzce 

v ANA apod.). 

3. Právní základ zpracování osobních údajů získaných na základě souhlasu 
Právním základem pro zpracovávání osobních údajů Subjektu je jeho / její / zákonného zástupce 

písemný souhlas udělený ANA podle Článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. 

4. Identifikace příjemce osobních údajů 
Příjemci osobních údajů Subjektu budou zaměstnanci ANA pověření na jejich zpracování. 

5. Přenos osobních údajů do třetí země 
ANA neprovádí přenos osobních údajů do třetích zemí. 

6. Doba uchovávání osobních údajů 
Osobní údaje uchazeče / uchazečky se uchovávají na dobu 2 let nebo do písemného odvolání (ať už 

úplného nebo částečného) souhlasu se zpracováním osobních údajů uchazečem / uchazečkou. 

Osobní údaje člena spolku se uchovávají po dobu jeho členství a po dobu nejdéle 1 roku od jeho 

ukončení. 

Osobní údaje z přihlášek do kroužků ANA se uchovávají po dobu probíhajícího školního roku, do 

kterého je Subjekt přihlášený. 

Uchovávání informací o chování dítěte probíhá až do doby jeho dospělosti = do doby, po kterou může 

být klientem ANA. 

7. Práva uchazeče/uchazečky o zaměstnání ve Společnosti 

7.1. Právo na přístup k osobním údajům 
Subjekt má právo získat potvrzení od ANA, zda se zpracovávají osobní údaje, které se ho týkají. Pokud 

ANA takové osobní údaje zpracovává, Subjekt má právo získat přístup k těmto osobním údajům a 

informace stanovené v Článku 15 Nařízení (Například o účelu a době zpracování osobních údajů, 

zdroji osobních údajů a jiné). 

7.2. Právo na opravu osobních údajů 
Subjekt má právo na to, aby ANA bez zbytečného odkladu opravil nesprávně nebo neúplné údaje, 

které se ho týkají. 



7.3. Právo na výmaz osobních údajů (právo na zapomnění) 
Dotyčná osoba má právo na to, aby ANA bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje 

zpracovávané na základě souhlasu, které se ho týkají. 

ANA je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky podle 

Článku 17 Nařízení (například osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, na který se získaly nebo jinak 

zpracovány, Subjekt odvolá souhlas, na jehož základě se zpracování osobních údajů provádí, a 

neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání osobních údajů, Subjekt zpochybňuje zpracování 

osobních údajů a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů nebo se 

osobní údaje zpracovávají nezákonně). 

7.4. Právo na omezení zpracování osobních údajů 
Subjekt má právo na to, aby ANA omezil zpracování osobních údajů podle Článku 18 Nařízení (pokud 

například dotyčná osoba namítá správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího ANA 

ověřit jejich správnost, zpracování je protizákonné a Subjekt namítá vymazání osobních údajů a žádá 

místo toho omezení jejich použití, ANA již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování osobních 

údajů, ale potřebuje je Subjekt na uplatnění právního nároku). 

Pokud se zpracování osobních údajů omezilo, s výjimkou uchovávání, může osobní údaje ANA 

zpracovávat pouze se souhlasem Subjektu nebo na účely právního nároku na ochranu osob nebo z 

důvodů veřejného zájmu. 

7.5. Právo na přenos osobních údajů 
Subjekt má právo získat své osobní údaje, které poskytl ANA a tyto přenést dalšímu správci, pokud je 

to technicky možné. Subjekt má právo získat osobní údaje od ANA ve strukturovaném, běžně 

používaném a strojově čitelném formátu, zpracovává-li je ANA takovým způsobem. 

7.6. Právo namítat zpracovávání osobních údajů 
Subjekt má právo namítat zpracovávání jeho osobních údajů z důvodu týkajícího se jeho konkrétní 

situace nebo pro účely přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým 

marketingem. 

ANA nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné zájmy na 

zpracování osobních údajů, které převažují nad právy nebo zájmy Subjektu, nebo důvody pro 

uplatnění právního nároku. Pokud Subjekt namítá zpracování osobních údajů pro účely přímého 

marketingu, ANA dále osobní údaje na účel přímého marketingu nebude zpracovávat. 

Subjekt si může uplatnit některé z výše uvedených práv písemně na adrese ANA nebo elektronicky na 

e-mailové adrese. 

7.7. Právo na odvolání souhlasu 
Subjekt má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají, 

poskytnutých na základě souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních 

údajů založeném na souhlasu před jeho odvoláním; před poskytnutím souhlasu musí být Subjekt o 

této skutečnosti informován. Subjekt může souhlas odvolat stejným způsobem, jakým souhlas udělil, 

tj. jeho zasláním na e-mailovou adresu nebo poštou na adresu ANA. 



7.8. Právo podat stížnost podle ustanovení Článku 77 Nařízení 
Subjekt má právo podat stížnost orgánu dozoru podle ustanovení Článku 77 Nařízení, pokud se 

domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ustanoveními Nařízení, a to zejména 

v členském státě EU jeho obvyklého pobytu, místa práce nebo údajného porušení. 

Kontrolním orgánem, kterému lze stížnost podat, je pro území České republiky Úřad pro ochranu 

osobních údajů. 

8. Zákonný požadavek / Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů 
Poskytnutí osobních údajů Subjektem je dobrovolné a Subjekt nemá povinnost poskytnout jakékoliv 

osobní údaje, které mají být zpracovávané na základě souhlasu. 

V případě poskytnutí osobních údajů Subjektem v nedostatečném rozsahu pro přihlášení, zařazení do 

evidence, zařazení do výběrového řízení nebo k dalšímu zpracování, nebude ze strany ANA možné 

pokračovat se Subjektem ve spolupráci, protože ANA nebude Subjektem poskytnut dostatečný 

podklad. 

9. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování 
ANA neuskutečňuje automatizované individuální rozhodování včetně profilování. 
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