
1

Nadační fond 
Arnošta Lustiga:
Zásady ochrany
osobních údajů

Nadační fond Arnošta Lustiga (dále jen „Nadační fond“) má zájem 
na důsledném dodržování právních předpisů, jejichž součástí je také 
činnost směřující k zabezpečení plnění povinností, které vyplývají pro 
Nadační fond nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 216/679 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních úda‑
jů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“).

Nadační fond se při zpracování osobních údajů řídí platnými práv‑
ními předpisy a vnitřními směrnicemi, které vymezují kdy, v jakém 
rozsahu, na jak dlouho a za jakých podmínek bude Nadační fond 
zpracovávat osobní údaje.

V případě, bude ‑li třeba získat v rámci činnosti Nadačního fondu 
osobní údaje jakékoliv fyzické osoby, může se tak stát buď na zákla‑
dě zákona, nebo se souhlasem subjektu údajů. Je ‑li třeba ke zpraco‑
vání osobních údajů souhlas subjektu údajů, nebudou osobní údaje 
zpracovávány dříve, než subjekt údajů poskytne nezpochybnitelný 
souhlas se zpracováním osobních údajů a dostane srozumitelné po‑
učení o podmínkách takového zpracování, zejména důvodu, dobu 
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a způsobu zpracování. Subjekt údajů bude také vždy poučen o svých 
právech, včetně práva (i) domáhat se opravy osobních údajů, (ii) jejich 
výmazu, (iii) vznesení námitky proti jejich zpracování, (iv) přenositel‑
nosti osobních údajů, (v) podání stížnosti u dozorového orgánu, (vi) 
omezení zpracování osobních údajů a práva (vii) získat opis zpraco‑
vávaných osobních údajů.

V každém případě však jakékoliv osobní údaje jsou zpracovává‑
ny šetrně, bezpečně, pouze ke stanovenému účelu a na stanovenou 
dobu, pouze stanoveným způsobem a ke stanovenému účelu.

Google Analytics

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá nadač‑
ní fond službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společ‑
ností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA 94043, USA („Google“).

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informa‑
ce o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromáždě‑
ných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam 
podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP adres, kte‑
rá je na webových stránkách provozovatele nastavena, dochází před 
přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení 
IP adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hos‑
podářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP ad‑
resa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (ano‑
nymizována).

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP adresy, spojovat 
s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k na‑
hlédnutí zde.

https://www.google.com/intl/cz/policies/privacy/
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Nadační fond neustanovuje pověřence na ochranu osobních úda‑
jů. Pro realizaci práv týkajících se osobních údajů a  jejich zpra‑
cování je možné kontaktovat Nadační fond na e ‑mailové adrese 
gdpr@lustigfoundation.cz.
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