Směrnice o ochraně osobních údajů
[1]

Spolek MONUITA, z.s., IČO: 06920675, se sídlem Kollerova 127, 26101 Příbram IV,
zapsaný u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L 69935 ("Spolek") přijímá tuto
směrnici o ochraně osobních údajů v souladu s nařízením GDPR,1 které jsou
zpracovávány v rámci činnosti Spolku.

[2]

Tato směrnice se vztahuje na všechny členy Spolku, jejich zástupce a obmyšlené osoby,
a osoby, kterých při své činnosti Spolek využívá, a na jakékoliv zpracování osobních
údajů při činnosti Spolku.

[3]

Spolek je správcem osobních údajů, tzn. Spolek sám určuje účel a prostředky zpracování
Osobních údajů a k tomuto účelu nepředpokládá využívání služeb zpracovatele ve
smyslu GDPR.

[4]

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.

[5]

V rámci činnosti Spolku může ve výše uvedeném rozsahu docházet také ke zpracování
osobních údajů dalších osob, jejichž údaje poskytli Spolku jeho členové (zejm. údaje o
obmyšlených osobách) („Obmyšlená osoba“). Člen Spolku poskytne tyto Osobní údaje
Spolku dobrovolně, přičemž zajistí potřebné souhlasy Obmyšlených osob, které Spolku
na žádost předloží.

[6]

Spolek zpracovává výše uvedené osobní údaje po dobu členství člena ve Spolku a po
dobu 10 let po ukončení členství. V případě Obmyšlených osob Spolek zpracovává výše
uvedené osobní údaje po dobu poskytování Podpory Obmyšlené osobě a po dobu 10 let
po skončení poskytování této Podpory. Činnost Spolku není bez výše uvedených údajů
možná, proto je nezbytné údaje uchovat po tuto dobu.

[7]

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.

[8]

Každé zpracování osobních údajů musí být vždy prováděno v souladu s požadavky
nařízení GDPR tak, aby byly dodrženy následující zásady:
a) zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování,
b) účelové omezení,
c) minimalizace rozsahu zpracovávaných údajů,
d) přesnost zpracovávaných údajů,
e) časové omezení doby uložení údajů,
f) integrita a důvěrnost, a
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g) odpovědnost.
[9]

Zpracovávat osobní údaje pro Spolek mohou pouze výbor Spolku, který tímto může
pověřit jiného člena Spolku, případně za podmínek uvedených v odstavci [14] třetí
osobu.

[10]

Spolek dbá na zabezpečení přístupu k osobním údajům, tj. osobní údaje nesmí být
zpřístupněny neoprávněným osobám v rámci Spolku či mimo něj.

[11]

Dojde-li k jakémukoliv porušení zabezpečení osobních údajů, musí být tato skutečnost
bez zbytečného odkladu, nejpozději však druhý následující den, oznámena výboru
Spolku, který ji posoudí a v případě závažných porušení informuje Úřad pro ochranu
osobních údajů ("ÚOOU") viz odstavci [16].

[12]

Při zpracování osobních údajů je každý povinen vynakládat náležitou péči, zejména
k zajištění úplnosti a správnosti zpracovávaných osobních údajů.

[13]

Dle nařízení GDPR má subjekt údajů právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se
zpracováním osobních údajů Spolkem, 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 ÚOOÚ má-li za to, že Spolek při zpracování
osobních údajů postupuje v rozporu s nařízením GDPR. Jednotlivá práva může subjekt
údajů uplatnit písemně na adrese sídla Spolku.

[14]

Rozhodne-li se Spolek využívat pro zpracování osobních údajů externího zpracovatele,
odpovídá výbor za to, aby takovým zpracovatelem byl vybrán výlučně takový subjekt,
který poskytuje dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních
opatření, jenž umožní provádět zpracování plně v souladu s GDPR a ostatními právními
předpisy při respektování ochrany práv subjektu údajů.

[15]

Informace o zpracování Osobních údajů ve Spolku obdrží každý člen, a žadatel
o členství při přijetí do Spolku.

[16]

Výbor zajišťuje koordinaci všech činností souvisejících se zabezpečováním ochrany
Osobních údajů. Zejména
a) odpovídá za vhodná technická a organizační opatření k řádnému zpracování
a ochraně osobních údajů,
b) zajistí, aby subjektům údajů byly poskytnuty řádným způsobem příslušné informace
o zpracování jejich Osobních údajů v rámci Spolku a umožněn výkon jejich práv
podle GDPR a ostatních právních předpisů,
c) přijme vhodná opatření, aby byly bezodkladně učiněny všechny kroky, které jsou
nezbytné k realizaci práv subjektů údajů podle GDPR a ostatních právních předpisů,
d) odpovídá za poskytování řádné spolupráce Spolku s ÚOOÚ,
e) odpovídá za včasnou přípravu strategických koncepcí a jiných zásadních materiálů,
jejichž vypracování je Spolku jako správci uloženo nařízením GDPR, příp. dalšími
právními předpisy,
f) vede přehled zpracování Osobních údajů v rámci Spolku,
g) zajišťuje řádné zabezpečení informačních systémů Spolku,
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h) oznamuje porušení zabezpečení osobních údajů ÚOOÚ, a to bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 72 hodin od okamžiku, kdy bylo porušení zabezpečení
zjištěno. Může-li mít porušení zabezpečení za následek vysoké riziko pro práva a
svobody subjektů údajů, zajistí výbor oznámení tohoto porušení dotčeným
subjektům údajů.
[17]

V případě potřeby zajišťuje výbor komunikaci se subjekty údajů a jinými osobami
v záležitostech týkajících se ochrany osobních údajů ve Spolku a výkonem práv, která
těmto osobám náleží a zajistí, aby veškeré požadavky a stížnosti byly bezodkladně
vyřízeny.

[18]

Výbor přijímá podněty v záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů
a vhodným tak, aby byl v rámci Spolku zachováván nejvyšší možný standard ochrany
osobních údajů.

[19]

Jednou ročně výbor vyhotoví vyhodnocení ochrany osobních údajů ve Spolku a důležité
události z oblasti ochrany osobních údajů.

Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dne 15. března 2019.
Příloha:
-

Zásady zpracování Osobních údajů, práva subjektů údajů a jejich uplatňování
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