
Zásady zpracování osobních údajů
https://www.hlasprotinasili.cz/

Kdo jsme my: Česká ženská lobby, z.s., se sídlem V luhu 715/6, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO:

22688668 (také “my”, “správce”)

Odkaz na naše webové stránky: https://www.hlasprotinasili.cz/ (“Web”)

Kontakt: info@hlasprotinasili.cz

Cílem tohoto dokumentu je seznámit Vás o tom, jakým způsobem nakládáme jako správce s

Vašimi Osobními údaji, a jaké Osobní údaje o Vás zpracováváme.

Co jsou to vlastně Osobní údaje? Jedná se o informace, které se Vás týkají, a samy o sobě, nebo

v kombinaci s jinými Vás mohou identifikovat. Jedná se například o jméno, příjmení, adresa, ale

i údaje o Vašem zdravotním stavu nebo IP adresa a cookies (“Osobní údaje”).

Proč vůbec zpracováváme Vaše Osobní údaje?Máme pro to několik důvodů. Některé Osobní

údaje potřebujeme proto, abychom Vás mohli kontaktovat o výsledku sbírky, nebo o jejím

průběhu. Poskytnutí některých Osobních údajů je dobrovolné, pomůže nám ovšem v tom, aby

byly naše Služby o to více Vám na míru. Více se dozvíte níže.

Kdy zpracováváme Vaše Osobní údaje? Pokud navštěvujete náš Web, nebo jinak interagujete s

naším Webem (např. přihlásíte se do newsletteru, vyplníte formulář), dochází ke zpracování

Vašich Osobních údajů. Pokud je Vám méně, než 15 let, poraďte se svými rodiči, než nám jakkoli

předáte své Osobní údaje. Náš Web je primárně určen osobám starším 15 let.

Uživatel webových stránek – pokud náš Web pouze navštívíte, můžeme o Vás získat Osobní

údaje. Jedná se zejména o IP adresu a cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které mohou

sloužit například k zobrazení personalizované reklamy, ke zvýšení bezpečnosti stránky nebo

umožní přehrání videa z YouTube. Rozsah zpracovávaných cookies můžete ovlivnit

prostřednictvím cookie lišty. O cookies se dočtete více níže. Pokud nás budete kontaktovat,

budeme také zpracovávat Vaše kontaktní Osobní údaje za účelem vyřízení dotazu. Pokud budete

https://www.hlasprotinasili.cz/


interagovat s naším profilem na sociálních sítích, můžeme o Vás zpracovávat údaje o Vašem

jménu, nebo přezdívce Vašeho profilu.

Stručné vysvětlení, jak se to má se zpracováním některých Osobních údajů v rámci našeho

Webu:

● Poslání pohlednice: Pokud se rozhodnete zaslat pohlednici

prostřednictvím našeho Webu, zprostředkováváme pro Vás rozeslání

zprávy, ale Váš e-mail nijak neukládáme do naší databáze, ani Vám

nebudeme zasílat e-maily. Příjemci pohlednice se zpráva zobrazí tak, jako

by byla zaslána z e-mailové adresy Hlasu proti násilí

(info@hlasprotinasili.cz), a příjemce zároveň vidí Vaší e-mailovou adresu,

aby Vám mohl odpovědět.

● Hlas proti násilí: Podepsáním podpory pro přijetí Úmluvy Rady Evropy o

prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí o Vás získáme

Vaše jméno, příjmení a e-mail. Pokud budete souhlasit, můžeme Vám

zasílat novinky o naší činnosti. Poté, co jste podporu podepsali, již není

možné Váš kontakt smazat ze seznamu podporujících, rozmyslete si proto

prosím, zda se rozhodnete pro anonymní či neanonymní podporu

projektu.

● Fundraising přes Darujme.cz: Používáme Darujme.cz k tomu, abychom

získali příspěvky na naši činnost, nebo na konkrétní projekty. Pokud se

rozhodnete nás podpořit, je nutné zadat Osobní údaje – Váš e-mail,

křestní jméno, příjmení, telefonní číslo a platební informace. Tyto Osobní

údaje ovšem nezpracováváme my, ale společnost Nadace Via, IČO: 673 60

114, která provozuje portál www.darujme.cz. Více informací o tom, jakým

způsobem zpracovávají Osobní údaje se dozvíte zde.

Citlivé osobní údaje – Nezpracováváme o Vás žádné citlivé Osobní údaje.

Po jakou dobu zpracováváme Osobní údaje?

● Newslettery (e-maily o naší činnosti) zasíláme nejvýše dva roky od posledního

otevření newsletteru (ledaže se odhlásíte dříve).
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1) Uživatel webových stránek a personalizovaná reklama

Jaké údaje? Informace o tom, kdy a jak navštívíte a prohlížíte si naše webové stránky. Jedná se zejména

o IP adresu a cookies – zejména se jedná o datum a čas přístupu na naší webovou stránku,

informace o Vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení Vašeho

jazyka. Pokud navštěvujete naše webové stránky přes mobil, můžeme také zpracovávat data

o vašem telefonu.

Jak? Pomocí cookies nebo jiných technologií pro sledování chování uživatele. O cookies se více

dozvíte níže.

Proč? Zajištění základních funkcí webu, analytika, abychom mohli zlepšovat náš Web. Pracujeme

na marketingu, abychom vám mohli ukazovat relevantní obsah, nebo zobrazovat naši

reklamu na jiných webových stránkách. Cookies můžete nastavit v cookie liště.

2) Hlas proti násilí – apel

Jaké údaje? Jméno, příjmení a e-mail. Vaše podpora může být veřejná (jméno a

příjmení), nebo neveřejná (bez veřejného uveřejnění Vašeho jména).

Jak? Tyto údaje nám poskytnete ve formuláři. Váš hlas bude započítán do

počtu podporujících. Tento počet bude zobrazen na našich webových

stránkách.

Proč? Důvodem pro zpracování Osobních údajů je Váš podpis apelu, a

následné předání příslušnému veřejnému orgánu. Aktuality o apelu Vám

zašleme pouze s Vaším souhlasem.

3) Zasílání newsletteru

Jaké údaje? Jméno, příjmení a e-mail.

Jak? Newslettery zasíláme jen těm, kteří projevili souhlas s jejich

zasíláním. Pokud nechcete newslettery dostávat, můžete se odhlásit

v patičce e-mailu. Pokud na nás máte dotaz, zpracováváme ty

Osobní údaje, které nám poskytnete, nebo které jsou nezbytné k

vyřízení dotazu.



Proč? Cílem zasílání newsletteru (obchodního sdělení) je zlepšování

vztahů s uživateli a podporovateli, informování o našich aktivitách

týkajících se prosazování rovnosti mužů a žen a eliminaci násilí ve

společnosti. Newslettery Vám zašleme pouze s Vaším souhlasem. U

vyřízení dotazů je to naopak – na dotazy odpovídáme na základě

našeho oprávněného zájmu Vám odpovědět na dotaz.

4) Uchazeči o zaměstnání a dobrovolnictví

Jaké údaje? Jméno a příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo,

e-mailová adresa, odkaz na sociální síť, údaje o bývalém

zaměstnání, vzdělání, zájmy, schopnosti, certifikace

Jak? Chcete s námi spolupracovat? Podíváme se na vámi zaslané

podklady, které obsahují osobní údaje a na základě nich se vám

ozveme. Důvodem je předsmluvní jednání a ochrana

oprávněných zájmů (např. pro příklad právního sporu s

uchazečem)

Kdo může získat přístup k Vašim Osobním údajům? Jedná se zejména o naše zpracovatele.

Jsou to subjekty, které pověřujeme tím, aby nám poskytli služby, u kterých dochází ke

zpracování Osobních údajů. Se všemi našimi zpracovateli jsme podepsali Smlouvu o zpracování

osobních údajů, která naše zpracovatele zavazují, aby se o Vaše Osobní údaje starali jako o

vlastní.

Předmět Zpracovatel

Provoz webu (cookies, IP adresa) REG-WEBSUPPORT-DP41699 TRIAD

Advertising, s.r.o.

Nástroj na rozesílku e-mailů (jméno, příjmení,

e-mail, případně další údaje poskytnuté ve

formuláři)

MailChimp



Nástroj na zobrazení cookies lišty (cookies) Cookiebot

Cookies

Funkční cookies: Tyto cookies jsou používány pro základní funkce webu, jako je ukládání

jazykové verze webu, nebo zlepšení bezpečnosti webu. Tyto cookies zpracováváme na základě

oprávněného zájmu.

Analytické cookies: Tyto cookies jsou používány pro analyzování návštěvnosti webu a chování

uživatelů na stránkách. Příklad: Cookie sledující počet návštěv stránky pro zlepšení její

struktury a obsahu. Tyto cookies zpracováváme jen s Vaším souhlasem.

Marketingové cookies: Tyto cookies jsou používány pro cílení reklam na základě historie

procházení webu uživatelem. Příklad: Cookies sledující historii procházení webu pro

zobrazování cílených reklam na základě zájmu uživatele. Tyto cookies zpracováváme jen s

Vaším souhlasem.

Jak Vaše Osobní údaje chráníme?

● Omezili jsme rozsah Osobních údajů, které o Vás sbíráme na úplné minimum. Omezili

jsme také přístup k Vašim Osobním údajům, zejména k těm nejcitlivějším, které se týkají

Vašeho zdravotního stavu.

● Pravidelně zálohujeme data a aktualizujeme náš so�ware.

Právo na přístup Můžeme Vám dát potvrzení, že zpracováváme vaše

Osobní údaje, případně v jakém rozsahu, z jakého

důvodu, za jakým účelem, nebo kdo má k Vašim Osobním

údajům přístup. Můžeme Vám také poskytnout kopii

Vašich Osobních údajů, pokud to negativně neovlivní

práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu Nepřesné nebo špatně zadané Osobní údaje rádi

opravíme.



Právo na výmaz Pokud tu není důvod, proč Osobní údaje zpracovávat, je

na Vaši žádost smažeme, pokud jsme tak již neučinili.

Alternativně můžeme také Vaše údaje anonymizovat.

Právo na omezení

zpracování

Omezíme zpracování, pokud se domníváte, že jsou

zpracovávány v nesprávném rozsahu nebo z nesprávného

důvodu.

Právo na odvolání

souhlasu

Změnili jste názor? Nevadí, napište nám. Například

newslettery můžete odhlásit kdykoliv v patičce e-mailu

kliknutím na “Odhlásit”.

Právo na oznámení o

výsledku uplatnění

Vašeho práva

Dáme Vám vědět primárně na e-mailu, případně jinak,

pokud jste nám e-mail nesdělili.

V případě jakýchkoliv nejasností nás prosím kontaktujte. Pokud s naší odpovědí nebudete

spokojeni, můžete se také obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 8. 3. 2023.

https://www.uoou.cz/

