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Zásady zpracování osobních údajů 

V tomto dokumentu jsou popsány zásady zpracování a ochrany osobních údajů 
v Libertariánském institutu. 

I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SUBJEKT OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je Libertariánský institut z.s., zapsaný 
ve spolkovém rejstříku vedeném pod sz.: L 64274 u Městského soudu v Praze, 
IČO:04655877, se sídlem Holečkova36/1265, Praha, PSČ 150 00 (dále jen „LI“). 
Zpracovatelem u darů poskytnutých přes portál Darujme.cz je Nadace Via a Sdružení VIA se 
sídlem Dělnická 9, Praha 7, 170 00, IČ: 27013812. Dalšími zpracovateli osobních údajů jsou 
externí účetní, externí správce sítě a externí bezpečnostní správce, poskytovatel datového 
úložiště (cloudu). Adresný seznam zpracovatelů osobních údajů Vám poskytneme 
bezodkladně na vyžádání. 

Osobním údajem se rozumí ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen ZOOÚ) jakákoliv informace týkající se 
určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo 
určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, 
kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, 
ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 

Subjektem údajů se ve smyslu § 4 písm. d) ZOOÚ fyzická osoba, k níž se osobní údaje 
vztahují. Tedy občan, zájemce o informace, dárce, příznivce nebo osoba, která se jakýmkoliv 
způsobem podílí či přispívá k naší činnosti. 

II. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME 

LI zpracovává Vaše následující osobní údaje:  

1. jméno a příjmení  
2. datum narození 
3. adresa trvalého či přechodného pobytu, doručovací či jiná korespondenční adresa 
4. email, telefon a/nebo mobilní telefon 
5. číslo účtu, kód banky 
 

III. SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

LI jako správce osobních údajů prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu 
nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k 
němuž byly shromážděny.  
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IV. ÚČELA A DOBY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

i. V souladu s § 5 ZOOÚ v platném a účinném znění jsou všechny výše uvedené údaje 
uvedené shromažďovány a zpracovávány pro účely šíření sdělení v podobě 
stanovisek, newsletterů a jiných sdělení a zpráv, marketingových materiálů, nabídek 
spolupráce, pozvánek na odborné semináře a konference, a na kulturní akce 
pořádané správcem údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném a účinném 
znění a za účelem efektivnější komunikace s Vámi.  
Doba zpracování: po dobu Vaší registrace, poté budou 3 roky archivovány a následně 
anonymizovány. 
 

ii. Osobní údaje dárců jsou zpracovávány za účelem zpracování a přiřazení jimi 
poskytnutých darů a komunikace s dárci, včetně vystavení potvrzení pro účely daně 
z příjmů.  
 

iii. Osobní údaje spolupracovníků jsou shromažďovány za účelem efektivnější 
komunikace při spolupráce na našich projektech a pro účely daně z příjmů a jiných 
zákonných povinností. 

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je:  

1) plnění smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb:  
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi LI a Vámi, a to 
za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu; 

2) splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnut 
součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod.); 

Daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy: Za účelem plnění zákonné 
povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 
10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi LI a 
Vámi. 

3) Oprávněné zájmy LI, ochrana práv a právem chráněných zájmů LI: 
i. Účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na 4 

roky od uzavření projektu a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor veden. 
ii. Oprávněným zájmem LI je dále zasílání obchodních sdělení (plošných 

nabídek i individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., 
o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení, 
jestliže LI získala podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s nabídkou 
svých služeb. 

 

CO JSOU COOKIES A JAK JE VYUŽÍVÁME 

  
Cookie jsou krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači 
prostřednictvím prohlížeče. Jsou to cookies nutné pro zajištění fungování a analýzu webu 
(uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím sítě elektronických 
komunikací, s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas).  
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Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími 
stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích stran“).  

• facebook.com, více na https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
• google.com, více na https://policies.google.com/privacy?hl=cs 
• seznam.cz, více na Seznam 1 a Seznam 2 

Používání těchto souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. 
Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory 
cookie lze pomocí nastavení Vašeho webového prohlížeče zcela zakázat nebo povolit 
užívání jen některých souborů cookie. 

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování. 
 

VI ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné. Máte právo svůj 
souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat prostřednictvím 
http://www.libertarianskyinstitut.cz/kontakt/, nebo také písemným oznámením zaslaným na 
naší e-mailovou adresu info@libertariani.cz.  

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno LI, může LI zpracovávat osobní údaje pouze 
v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních 
povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků.  

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

Subjektům údajů tedy Vám, jejichž osobní údaje LI zpracovává, přiznává Zákon a Nařízení 
vedle práv již uvedených výše také zejména práva shrnutá níže. LI se snaží vycházet vstříc 
v co největší míře vstříc při naplňováním těchto práv. 

Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádáte-li o informaci 
o zpracování svých osobních údajů, jsme povinni tuto informaci (obsahující vždy sdělení dle 
§ 12 odst. 2 Zákona) bez zbytečného odkladu předat. 

Ochrana práv dle § 21 Zákona: Pokud zjistíte nebo se domníváte, že provádíme 
zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého 
a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné 
s ohledem na účel jejich zpracování, můžete nás požádat o vysvětlení nebo požadovat, 
abychom odstranili takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním 
nebo likvidací osobních údajů). 

Dle Nařízení máte zejména tyto práva: 

Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo získat od nás potvrzení, zda 
zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto 
osobním údajům. 

https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://policies.google.com/privacy?hl=cs
https://blog.seznam.cz/2018/03/gdpr-a-reklama-na-seznamu-co-to-znamena-pro-nase-klienty/
https://blog.seznam.cz/2018/03/gdpr-a-reklama-na-seznamu-2-dil-odpovedi-na-vase-otazky/
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Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Máte právo (v případech 
stanovených Nařízením) požádat nás o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných 
osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro 
jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti 
s řešením okolností zpracování osobních údajů u nás. 

Právo vznést námitku: Máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace kdykoli 
vznést u nás námitku proti zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných pro účely 
oprávněných našich zájmů nebo zájmů jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle 
Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků LI. 

Právo na přenositelnost údajů: Máte (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat 
své od nás své osobní údaje a předat je jinému správci osobních údajů. 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, 
pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto 
dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 


