INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Správce osobních údajů
Spolek Praha12.net, IČ: 26660750, se sídlem Komořanská 178/35, Modřany, 143 00 Praha 4, e-mail:
info@praha12.net
Účely zpracování osobních údajů
 vedení evidence členů ve smyslu ust. § 236 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění;
 výkon veškerých činností spolku v souladu účelem spolku definovaným v čl. 2 stanov spolku;
 vedení evidence o příjmech a výdajích, členských příspěvcích, přijatých platbách a o hospodaření, jak
vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví a vnitřních předpisů spolku (platné stanovy
 zajištění vnitřní činnosti a fungování spolku, zasílání pozvánek a nekomerčních sdělení;
Právní základ zpracování osobních údajů

nezbytné zpracování pro účely oprávněných zájmů správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (pro
účely kontroly zákonnosti a správnost činnosti správce, pro účely vedení evidence, sledování kvality
činnosti a spokojenosti členů, vyřizování stížností, optimalizace činnosti, zamezení protiprávního
jednání, výkon činnosti, vymáhání pohledávek;

splnění právní povinnosti;

pokud má člen uzavřenu smlouvu se spolkem je právním základem mimo jiné plnění závazků ze
smlouvy;
Příjemci osobních údajů
Příjemci osobních údajů jsou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech: subjekt
údajů, resp. člen, orgány veřejné moci, poradci na základě smlouvy o poskytování služeb. Osobní údaje
mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na
základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně
osobních údajů.
Osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.
Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje obsažené seznamu členů (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, emailová adresa,
telefonní číslo) jsou zpracovávány nejméně po dobu, po kterou je subjekt osobních údajů členem spolku
nebo má se spolkem uzavřenou platnou a účinnou smlouvu a následně po dobu nezbytně nutnou k zajištění
práva povinností plynou cích z příslušných právních předpisů (zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a
spisové službě apod.).
Práva subjektu údajů

 právo požadovat přístup k osobním údajům;



právo na opravu zpracovávaných osobních údajů;
právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že správce osobní údaje, u nichž bylo
zpracování omezeno, označí a po dobu trvání omezení je dál nezpracovává s výjimkou jejich uložení.
Právo na omezení zpracování má subjekt údajů tehdy, jestliže
 popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost
osobních údajů ověřit;
 zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho omezení
jejich použití;
 jestliže správce osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;



jestliže vznesl námitku proti zpracování uvedenou níže, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné
důvody správce pro zpracování převažují nad zájmy subjektu údajů nebo nad jeho právy a
svobodami;

 právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz se však neuplatní např. pokud, je zpracování
nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

 právo na přenositelnost údajů. Subjekt údajů může žádat, aby osobní údaje byly poskytnuty za


účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo aby je správce sám předal jinému
správci osobních údajů;
právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
www.uoou.cz., a to v případě, že se subjekt údajů domnívá, že zpracováním osobních údajů
dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost může podat u dozorového
úřadu v místě svého obvyklého bydliště.

Právo vznést námitku proti zpracování
V případě, že osobní údaje člena jsou zpracovávány pro účely oprávněných zájmů správce nebo někoho
dalšího, má subjekt údajů kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku může vznést
na adrese sídla správce. Pokud takovou námitku vznese, bude správce oprávněn v takovém zpracování
pokračovat jen tehdy, pokud spolek prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují
nad zájmy člena nebo jeho právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje
Povinnost poskytnout osobní údaje subjektem údajů vyplývá ze zák. č. 89/2019 Sb., občanská zákoník,
v platném znění, který ukládá spolku člena nebo smluvní stranu (pokud má subjekt uzavřenu smlouvu se
spolek) řádně identifikovat. Povinnost poskytnout osobní údaje subjektem je odvozena také ze stanov
spolku, kdy při vzniku členství je člen povinen vyplnit registrační formulář a uvézt své údaje. V případě, že
osobní údaje nebudou subjektem údajů poskytnuty, nelze řádně zabezpečit činnost spolku a plnění jeho
povinností.

