SOUHLAS A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
www.pomahejukrajine.c z – platformy pro koordinaci pomoci v souvislosti s válkou na Ukrajině
(“ Platforma ”)
Shrnutí:
Provozovatelem Platformy je Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, z.s., IČO: 26620553, email:
pomahejukrajine@migracnikonsorcium.cz (“ Konsorcium ”). Jsme zastřešujícím spolkem 16 nevládních organizací
zabývajících se migrací a integrací cizinců. Přes Platformu koordinujeme pomoc osobám ohroženým nebo postiženým
válkou na Ukrajině. Kdo chce pomáhat, zadá přes Platformu své jméno, kontaktní údaje a detaily nabízené pomoci.
Zadáním a odesláním osobních údajů souhlasíte s tím, aby pracovníci Konsorcia, jeho členských organizací nebo
pracovníci organizací registrovaných v Platformě vyhodnotili, kde bude vaše pomoc užitečná, a aby vás kontaktovali
kvůli vašemu zapojení a případně propojili s těmi, kdo vaši pomoc potřebují.
Souhlas můžete kdykoliv odvolat emailovou zprávou na: pomahejukrajine@migracnikonsorcium.cz .
Kdo bude s vašimi údaji pracovat:
Hlavním správcem vašich údajů je Konsorcium jako provozovatel Platformy a správce databáze dobrovolníků (osob,
které nabízejí prostřednictvím platformy svou pomoc). Dalšími správci jsou registrované organizace a iniciativy, které se
podílejí na koordinaci konkrétní pomoci, kterou jste nabídli. Kontaktní údaje všech členských organizací jsou dostupné z
webu Konsorcia, seznam registrovaných organizací je zveřejněn na Platformě .
S provozováním Platformy nám po technické stránce pomáhají i další osoby, které s vašimi údaji budou pracovat podle
našich instrukcí jako zpracovatelé. Takovým zpracovatelem bude i Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F.
Kennedy, L-1855, Luxembourg, jako poskytovatel serverů, na kterých Platformu provozujeme.
S jakými osobními údaji pracujeme:
Pracujeme s osobními údaji, které nám dobrovolně poskytnete přes Platformu. Jde o vaše jméno, email a telefon,
v případě některých nabídek i adresa bydliště. Pokud se zapojíte do konkrétní pomoci, pak pracujeme i s údaji o vaší
pomoci potřebnými pro účinnou koordinaci takové pomoci.
Jak s osobními údaji pracujeme:
Osobní údaje jsou shromážděny v Platformě. Pracovníci registrovaných organizací mají z administrátorského prostředí
plný přístup ke všem údajům, které jste o sobě a své nabídce pomoci uvedli. Platforma má veřejnou část, na které jsou
nabídky spadající do určitých kategorií veřejně dostupné. Kontaktní informace dobrovolníka zveřejněny nejsou, jen
popis jeho nabídky. Kdo vybranou pomoc potřebuje, kontaktuje dobrovolníka přes formulář, aniž by znal jeho jméno,
email nebo telefon.
Proč s vašimi údaji pracujeme (účel zpracování) a co nás k tomu opravňuje:
Konsorcium a organizace registrované do Platformy pracují s osobními údaji za účelem koordinace a distribuce pomoci
osobám ohroženým nebo postiženým válkou na Ukrajině. To je možné díky souhlasu, který nám dobrovolně udělujete.
S vašimi údaji můžeme dále pracovat ke splnění právních povinností (například v souvislosti s účetními a daňovými
povinnostmi). Za účelem koordinace a distribuce pomoci vám můžeme posílat i zprávy ohledně Platformy. To je náš
oprávněný zájem.
Souhlas můžete kdykoliv odvolat a v tom případě vás z databáze vyřadíme.

Jak dlouho a kde budeme vaše údaje zpracovávat:
S vašimi údaji budeme pracovat, dokud bude Platforma v provozu. Pokud odvoláte svůj souhlas, z Plaformy vymažeme
vaše údaje, ale můžeme si ponechat stručný záznam o tom, že jste nám souhlas původně udělili a následně jsme
vyhověli vašemu odvolání souhlasu (bude zachován email, ostatní osobní údaje budou vymazány). S vašimi údaji
pracujeme v zásadě na území EU. Data ve službě Amazon Web Services jsou umístěna v datacentrech v EU, ale
výjimečně může z technických důvodů dojít i ke zpracování mimo EU. V tom případě bude ochrana osobních údajů
zajištěna na základě standardních smluvních doložek (bližší informace jsou k dispozici na webu Evropské komise ).
Vaše práva:
Právní předpisy na ochranu osobních údajů Vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů: V rozsahu, v
jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů – zejména GDPR – od nás můžete požadovat přístup k
Vašim osobním údajům (tedy informace o tom jaká Vaše konkrétní údaje zpracováváme a jak je zpracováváme),
omezení zpracování Vašich údajů (to znamená, že údaje sice zatím nevymažeme, ale nebudeme je zpracovávat) a jejich
výmaz a opravu (vždy pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky), a dále můžete vznést námitku proti zpracování. To
znamená, že zpracování omezíme, pokud neprokážeme závažné a kvalifikované oprávněné důvody pro zpracování. Pro
uplatnění jakéhokoliv z těchto práv nás kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů – nejjednodušší
je poslat nám email a my vám rádi pomůžeme s uplatněním Vašich práv. Pokud byste se domnívali, že zpracováním
Vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, můžete podat stížnost u národního dozorového úřadu (pro ČR Úřad
pro ochranu osobních údajů - www.uoou.cz ).

