Zásady zpracování osobních údajů
spolku MONUITA, z.s., IČO: 06920675, se sídlem Kollerova 127, 26101 Příbram IV, (dále jen „Sídlo
Spolku“), zapsaný u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L 69935 (dále jen „Spolek“).
Spolek zpracovává osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně
osobních údajů (dále jen „Nařízení“). Podle nařízení je Spolek správcem osobních údajů a odpovídá ze
řádné zpracování osobních údajů a plní povinnosti s tímto zpracováním související.
Spolek zpracovává osobní údaje poskytnuté členy Spolku. Spolek provádí zpracování na základě
oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, zejména pro realizaci činnosti Spolku
v rozsahu vymezeném stanovami a pro komunikaci se členy. Tyto údaje jsou pro činnost Spolku
nezbytné. Poskytnutí údajů je dobrovolné.
V souvislosti činností Spolku může docházet ke zpracovávání následujících kategorií osobních údajů:
identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, podpis), kontaktní údaje (emailová adresa, telefonní číslo).
Spolek zpracovává výše uvedené osobní údaje po dobu členství člena ve Spolku a po dobu 10 let po
ukončení členství.
Spolek zajišťuje ochranu osobních údajů v souladu s Nařízením, zejména zachovává integritu
a důvěrnost zpracovávaných údajů, zajišťuje vhodná technická a organizační opatření (např.
zabezpečení osobních údajů v informačních systémech), zajišťuje, že na zpracování se podílejí řádně
proškolené osoby a dbá na zabezpečení přístupu k osobním údajům. Za ochranu osobních údajů
odpovídá výkonný výbor Spolku.
Osobní údaje jsou primárně zpřístupněny Spolku jakožto správci a osobám, kterých využívá při své
činnosti. Při činnosti Spolku nedochází k předávání osobních údajů třetím osobám, vyjma případů
plnění povinností stanovených zákonem.
Dle Nařízení má člen Spolku právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů u
Spolku, právo požadovat od Spolku přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,
popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto
údajů k jinému správci, jakož i právo podat podnět či stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů1, máli za to, že Spolek při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. Jednotlivá práva
může člen Spolku uplatnit písemně na adrese Sídla Spolku.
Tímto potvrzuji, že jsem byl seznámen s obsahem tohoto dokumentu.
V___________ dne___________
_______________________
[Jméno Příjmení Podpis Místo Datum]
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