
 Informace o zpracování a ochraně osobních údajů dle GDPR 
  
V souvislosti s novým Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/697 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES ((obecné nařízení o ochraně osobních údajů, General Data Protection Regulation 
neboli zkráceně GDPR), které vešel v účinnost dne 25. 5. 2018, 
Rádi bychom Vás tímto informovali  o způsobu evidence osobních údajů v Nadaci české architektury . 
  
Evidujeme  a zpracováváme  osobní údaje (jméno / příjmení, emailová, poštovní adresa, případně 
bankovní spojení nebo IČ) v souladu s nařízením GDPR na základě oprávněného zájmu a výhradně pro 
potřeby naší činnosti, přípravy smluvního vztahu jak u příjemců nadačních příspěvků, tak u dárců. 
 Nadace jako Správce osobní údaje primárně zpracovává a určuje účel a prostředky zpracování 
osobních údajů. Nadace zpracovává osobní údaje z důvodu oprávněného zájmu, pro potřeby své 
činnosti a výhradně k jejímu účelu. Nadace není  zpracovatelem žádných osobních údajů fyzických 
osob pro třetí strany, vyjma situací stanovených příslušnými právními předpisy. 
 Z právního hlediska je Nadace ve vztahu zpracovatele osobních údajů fyzických osob vůči příjemcům 
nadačních příspěvků, spolupracovníkům, odběratelům a dodavatelům služeb a zboží, partnerům a 
kolegům, dárcům a přiměřeně i vůči jejich zástupcům či kontaktním osobám a návštěvníkům 
internetových stránek provozovaných Nadací (www.nca.info). V žádném případě osobní údaje nejsou 
předávány, poskytovány nebo přenechávány třetím osobám a dalším stranám vyjma zpracovatelů 
údajů (účetní firma Nadace).  
 
 Dále Nadace zpracovává osobní údaje nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt 
údajů, případně i pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost těchto 
subjektů. Jedná se o osoby, které jsou ve smluvním vztahu s Nadací a s nimiž Nadace uzavírá smlouvy 
o spolupráci a reciprocitě, dohody o spolupráci, smlouvy o daru, autorské smlouvy a smlouvy o 
licenčním ujednání, mandátní smlouvy, nebo jiné druhy smluv a dohod. 
  
Nadace dále zpracovává údaje nezbytné pro splnění právních povinností stanovených jinými právními 
předpisy (např. zákonem o účetnictví), které subjektům nařizují archivovat po stanovenou dobu 
účetní doklady, mnohdy obsahující osobní údaje fyzických osob. Z důvodu zachování integrity 
účetních dat nelze zcela oddělit osobní údaje. Celistvost dat je žádoucí také v případě zpětné kontroly 
finančního úřadu a dalších oprávněných institucí. 
  
Získané údaje jsou použity zejména pro evidenci: 
příjemců nadačních příspěvků,  
partnerů a sponzorů, odběratelů a dodavatelů služeb a zboží. 
  
Všechny výše uvedené činnosti jsou prováděny výhradně za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní 
stranou je subjekt údajů a plněním právních povinností vyplývajících z činnosti nadace. 
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