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Podmínky ochrany osobních údajů
Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je společnost Applifting s.r.o. se sídlem Šaldova 476/9, Praha 8
186 00, IČ 02542072 zapsaná v obchodním rejstříku: spisová značka C 220046 vedená u
Městského soudu v Praze.

Jaké osobní údaje zpracováváme
Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete, jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail
a adresa v okolí, které nabízíte pomoc dobročinným organizacím.
Zpracováváme údaje pouze osob starších 18 let. Osoby mladší 18 let nemohou naši
platformu využívat.

Proč potřebujeme Vaše osobní údaje
V případě Vaší registrace Vás zařadíme do databáze dobrovolníků na stránce
www.pomuzeme.si a budeme zprostředkovávat Vaše kontakty dobročinným organizacím
působícím v okolí adresy (nebo adres), kterou jste nám poskytli.
V případě, že již nechcete být v databázi nadále vedeni, můžete nám zaslat tuto informaci
na e-mail info@pomuzemesi.cz a z databáze Vás vymažeme.

Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy. Vy nám svoje osobní
údaje poskytujete za účelem předání dobročinným organizacím působícím v okolí adresy
(nebo adres), kterou jste nám poskytli abyste následně mohli vykonávat dobrovolnickou
činnost. My se naopak na základě Vaší registrace zavazujeme k tomu, že Vaše údaje těmto
organizacím poskytneme, aby Vás mohly oslovit.

Předávání osobních údajů třetím subjektům
Poté, co dokončíte registraci, začneme předávat Vaše osobní údaje dobročinným
organizacím působícím v okolí Vámi zadané adresy. Tyto dobročinné organizace jsou ve
vztahu k osobním údajům, které jim předáváme, povinny tyto osobní údaje použít pouze pro
účely kontaktování Vás a koordinaci pomoci a poté je bezodkladně smazat.

Jak dlouho zpracováváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu 3 let od jejich poskytnutí.

Zabezpečení osobních údajů
Abychom zamezili zneužití Vašich osobních údajů, využíváme přiměřená bezpečnostní
opatření technického i organizačního rázu. Používáme technologie, které v současnosti
umožňují dostatečné zabezpečení. Pro předávání osobních údajů třetím subjektům
používáme pouze šifrovanou komunikaci pomocí sítě internet.

Vaše práva
Své osobní údaje máte možnost upravit či opravit na e-mailové adrese
osobni.udaje@pomuzemesi.cz, na této adrese můžete požádat též o smazání svého účtu.
Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme. Pro seznam osobních
údajů nás kontaktujte na e-mailové adrese osobni.udaje@pomuzemesi.cz. Na této adrese
Vám rovněž sdělíme, jaký je účel zpracování Vašich osobních údajů, jaké jsou kategorie
dotčených osobních údajů, kdo, kromě nás, jsou příjemci Vašich osobních údajů,
plánovanou dobu, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, zdali máte právo požadovat
od nás opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo
vznést námitku proti tomuto zpracování.
Dále máte právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů. V
případě, že bychom začali Vaše osobní údaje zpracovávat též na základě oprávněného
zájmu (o čemž bychom Vás informovali), máte též právo vznést námitku proti zpracování.

Podání stížnosti
Pokud máte za to, že při zpracování osobních údajů postupujeme v rozporu s legislativou,
máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Přesto budeme rádi, pokud
nás budete nejprve kontaktovat na telefonním čísle +420 722 643 643 a my se budeme
snažit vzniklou situaci napravit.

Platnost
Tyto Podmínky ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 14. 3. 2020 a jsou dostupné
online na www.pomuzeme.si/podminky_ochrany_osobnich_udaju_pomuzemesi.pdf.

