
K čemu Vámi svěřené údaje používáme  

Údaje, které jsme od Vás získali, používáme v první řadě pro evidenci darů nebo evidenci 

v případech, kdy nám někdo dar přislíbí. S pomocí těchto údajů také zpracováváme 

souhrnné statistiky, které nám pomáhají pro další  práci i komunikaci.  

Díky svěřeným kontaktním údajům Vám můžeme pravidelně dávat vědět, jak jsou získané 

dary využívány a kde a jak právě působíme. Umožňují nám také Vám poděkovat za Vaši 

přízeň.  

V žádném případě Vaše údaje neprodáváme ani jinak nepředávám e dalším stranám vyjma 

smluvních partnerů, kteří nám komunikaci umožňují.  

S E ZN AM  ZP R AC OV A TE LŮ  OS OB N ÍC H Ú D A JŮ  ( A  J I N ÝC H  P Ř Í JE M C Ů )  

S P OLU P R AC U J ÍC ÍC H  S  D I A KON I Í  Č C E :  

Jsme vděční každému z našich dárců, kteří pomáhají Diakonii ČCE pomáhat. Při množství 

našich podporovatelů není možné s každým z nich komunikovat individuálně, např. ručně 

nadepisovat obálky. Proto za účelem sdělování našeho obsahu spolupracujeme s 

prověřenými partnery, jejichž seznam najdete níže. Poskytujeme jim jen nutné minimum 

dat, které jsou chráněny smlouvou. Údaje nikomu jinému nepředáváme.   

• Střediska a školy Diakonie ČCE  

• Každé naše středisko je samostatná právnická osoba s vlastním IČ, řadu služeb spojených 

s dárcovstvím zajišťuje ředitelství Diakonie (platební bránu umožňující platby kart ou, 

veřejnou sbírku apod.), které předává kontakty dárců tomu středisku, které svým darem 

podpořili.  

• Diakonická servisní agentura, s.r.o.  

• Agentura zajišťuje metodickou podporu středisek a škol Diakonie, propagaci Diakonie, 

správu webů a IT systémů a fundra ising. 

• Česká pošta, s.p.  

Umožňuje zasílat dopisy například s potvrzením o daru, poděkováním či s informacemi o 

dárcovství.  

• Google, Inc.  

Umožňuje zprostředkovat konkrétní informace o našich aktivitách a možnostech 

dárcovství prostřednictvím partnerských portálů či aplikací.  

• Facebook Inc.  

Umožňuje zprostředkovat konkrétní informace o našich aktivitách a možnostech 

dárcovství prostřednictvím partnerských portálů či aplikací.  

 

Všechny výše uvedené činnosti provádíme na základě a) nezbytnosti pro splnění smlo uvy 

(pokud byla uzavřena), b) nezbytnosti pro splnění právní povinnosti, která se na nás 

vztahuje, a/nebo c) oprávněného zájmu s ohledem na to, že údaje byly Vámi sděleny 

dobrovolně v souvislosti s dárcovstvím a naší činností.  



Pokud zjistíme, že s námi nadále nejste v kontaktu, Vaše údaje do 3 let od posledního 

kontaktu z databáze vyřadíme a dále pouze v účetním systému evidujeme údaje o darech, 

což nám ukládá Zákon o účetnictví (§ 31 zákona č. 563/1991 Sb.).  

Pokud nechcete, abychom Vaše údaje dále zpracovávali, napište nám a my zjednáme 

nápravu.  

 

O svých údajích rozhodujete jen Vy  

Vaše práva:  

• právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Správce (Diakonie ČCE) zpracovává,  

• právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,  

• právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo 

opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,  

• právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,  

• právo v případě pochybností o dodržování povinností souvis ejících se zpracováním 

osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.  

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních 

údajů. Naším pověřencem je paní Kamila Beranová. Kontaktovat ji můžete poš tou na 

adrese Diakonická servisní agentura, s.r.o., Belgická 22, 12000 Praha 2, nebo 

prostřednictvím e-mailu na adrese beranova@diakonie.cz. 
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