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Den pro neziskovku
1. Předmět
Systém organizace programu „Den pro neziskovku“.

2. Cíl
Stanovení postupu zaměstnance při absolvování programu „Den pro neziskovku“ (dále jen
„Program“).

3. Rozsah platnosti
Tato organizační norma se vztahuje na všechny zaměstnance Mondi Štětí a.s. a Mondi Štětí White Paper s.r.o.
(dále MŠWP) – dále jen Mondi. V případě, že určité pracovní pozice pro stanovení
odpovědností/pravomocí/činností v Mondi Štětí White Paper s.r.o. nejsou, vykonává
odpovědnosti/pravomoci/činnosti obdobná pozice v Mondi Štětí a.s. na stejné úrovni řízení.

4. Terminologie
Organizace – nezisková organizace, pro kterou Zaměstnanec vykonává dobrovolnickou činnost v rámci programu
Den pro neziskovku.

5. Odpovědnost
Za dodržování tohoto postupu jsou odpovědni všichni zaměstnanci společnosti Mondi Štětí a. s. a Mondi Štětí
White Paper s.r.o. – dále jen Mondi.

6. Popis činnosti
Dobrovolnický den je specifikován jako den pracovního volna "pro dobrovolnické účely" s náhradou mzdy.
Každý zaměstnanec může v rámci Programu odpracovat dva pracovní dny v jednom kalendářním roce pro
Organizaci, která splňuje následující podmínky:
1. jedná se o neziskovou organizaci
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2. organizace se zaměřuje na oblasti uvedené v Akčním plánu modelu „Rosteme zodpovědně“ skupiny Mondi
https://www.mondigroup.com/media/9125/10-action-areas-2017.pdf a především pak na aktivity pro
podporu regionu dle CSR vize Mondi https://www.zitmebavi.cz/patriot
3. činnost Organizace není v rozporu s Business Integrity Policy skupiny Mondi
https://www.mondigroup.com/media/9394/business-integrity-policy-may-2018-version-4.pdf a s Etickým
kodexem a hodnotami společnosti Mondi.
Zaměstnanec, který se chce zúčastnit Dne pro neziskovku, se musí 14 pracovních dní před termínem
realizace dobrovolnické činnosti zaregistrovat na https://www.zitmebavi.cz/dobrovolnictvi a zadat tyto
informace:
•

jméno a příjmení

•

datum narození

•

termín konání akce

•

název neziskové organizace

•

druh dobrovolnické činnosti, cíl akce

Zaměstnanec, který se zúčastní Dne pro neziskovku, bude mít v docházkovém systému tento den označen
jako Den pro neziskovku (DN) a za tento den mu náleží náhrada mzdy.
Zaměstnanec se zavazuje vykonávat činnost pro Organizaci svědomitě a bez nároku na finanční odměnu. Při
výkonu činnosti musí brát zaměstnanec na vědomí, že zaměstnanec vystupuje pod jménem společnosti Mondi
a musí se tedy chovat a vystupovat v souladu s pravidly a Etickým kodexem společnosti. Každý zaměstnanec je
dále povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce platná pro danou Organizaci, se kterými musí být na místě
seznámen.
Společnost Mondi uzavře a uhradí pojištění kryjící odpovědnost na majetku nebo zdraví a za škodu, kterou při
výkonu dobrovolnické činnosti způsobí zaměstnanec z nedbalosti sám nebo která mu bude při výkonu
dobrovolnické činnosti způsobena.
Zaměstnanec bere na vědomí, že společnost Mondi bude jako správce po nezbytně potřebnou dobu
zpracovávat jeho výše uvedené osobní údaje a další osobní údaje, které v rámci Programu poskytne
společnosti Mondi, a to pro účely evidence výkonu dobrovolnické činnosti, poskytnutí pracovního volna a
náhrady mzdy v souladu s podmínkami Programu a zajištění pojištění dobrovolnické činnosti na základě
pojistných smluv uzavřených mezi Mondi a pojišťovnou. Toto zpracování je nezbytné pro plnění Programu,
zajištění jeho účasti na podmínkách Programu a plnění souvisejících zákonných povinností společnosti Mondi.
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Je si dále vědom, že:
•

má právo na přístup k údajům

•

má právo požádat provedení jejich opravy, doplnění či likvidace

•

má další práva uvedená v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR)

•

má právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

V případě jakýchkoliv dotazů nebo žádostí v souvislosti se zpracováním osobních údajů má možnost
kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Mondi.

7. Přílohy
-

Souhlas s podmínkami programu „Den pro neziskovku“

-

Potvrzení o účasti
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