ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Úvod
Při vzniku členství ve Sdružení mladých sklerotiků, z.s. („Spolek“) a při spolupráci se Spolkem nám
svěřujete své osobní údaje. Děláme všechno pro to, abychom vaši důvěru nezklamali. Rádi bychom vám
vysvětlili, jak s osobními údaji zacházíme.
Zásady se vztahují na všechny členy Spolku a také na kohokoli jiného, kdo Spolek kontaktuje nebo se
Spolkem spolupracuje, účastní se jeho akcí nebo nakupuje zboží prostřednictvím
http://www.mladisklerotici.cz.
Správce údajů
Správcem osobních údajů je Sdružení mladých sklerotiků, z.s., IČO 26997177, se sídlem Českolipská
1378/124, 276 01 Mělník, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod sp. zn. L 15660. Pokud nás chcete kontaktovat a zeptat se nás na cokoliv týkající se zpracování
osobních údajů, můžete využít následující kontaktní údaje:
Email: info@mladisklerotici.cz
Korespondenční adresa:[viz sídlo Spolku
Jaké údaje shromažďujeme
Spolek shromažďuje tyto kategorie údajů:
1. Údaje, které poskytujete sami
Informace poskytnuté při těchto příležitostech:





při vyplnění kontaktního formuláře na našich webových stránkách
http://www.mladisklerotici.cz/kontakty/,
při vyplnění členské karty,
při objednání zboží prostřednictvím webové stránky http://www.mladisklerotici.cz/,
při přihlášení se na akci Spolku.

2. Informace z jiných zdrojů
K takovým zdrojům patří:


informace, které jsme obdrželi od třetích osob, jako na příklad Vašich známých či
rodinných příslušníků, pokud Vás přihlásili na naši akci.

Spolek může zkombinovat informace shromážděné z těchto zdrojů s dalšími informacemi, které má
k dispozici.
Jak vaše údaje využíváme
Spolek využívá shromážděné údaje k těmto účelům:
1. Vznik členství, evidence členů, zánik členství ve Spolku
Vaše údaje užíváme pro proces vzniku členství ve Spolku, evidenci členů a jejich členských
příspěvků a administrativu související se zánikem členství.

Za tímto účelem vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonným
požadavkům.
2. Spolková činnost
Údaje užíváme pro naplnění poslání Spolku, tedy sdružování občanů, kteří mají zájem aktivně
se zapojit do činností souvisejících se zkvalitněním života lidí s roztroušenou sklerózou. V této
souvislosti zpracováváme osobní údaje za účelem informování o konání akcí Spolku, zajištění
organizace akce a za účelem související komunikace se členy Spolku a přihlášenými osobami
nebo pro statistické účely.
Za tímto účelem vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom mohli spolkovou činnost
realizovat.
Pokud se účastníte akce Spolku, můžeme z akce pořizovat fotografický nebo video záznam a
tyto záznamy za účelem informaci o akci zveřejnit na našich webových stránkách nebo
sociálních sítí Spolku nebo v jiných marketingových materiálech. Záznamy nejsou pořizovány
s úmyslem zpracovávat Vaše osobní údaje, ale pokud by Vám to přesto nebylo příjemné, dejte
nám prosím co nejdříve vědět, a pokud to bude možné, my záznamy odstraníme.
3. Obchodní činnost
Údaje užíváme pro realizaci objednávky zboží, zejména komunikaci ohledně objednávky a
dodání zboží.
Za tímto účelem vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom mohli Vaši objednávku
splnit.
4. Vedení účetnictví
Údaje využíváme k vystavování účetních dokladů a vedení účetnictví.
Za tímto účelem Vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonným
požadavkům na vedení účetnictví.
5. Soudní řízení a obrana právních nároků
Shromážděné údaje můžeme využívat k vyšetřování nebo řešení sporů nebo právních nároků,
které souvisejí s činností Spolku nebo v jiných případech povolených platnými zákony.
Sdílení a předávání údajů
Na úrovni Spolku mohou Vaše osobní údaje zpracovávat pouze členové vykonávající funkce ve
výkonném výboru nebo kontrolní komisi Spolku. Spolek může shromážděné údaje sdílet:
1. Se smluvními partnery
Spolek může poskytovat informace poskytovatelům software, lektorům, ubytovatelům,
poradcům a dalším poskytovatelům služeb, které sami neumíme zajistit.
Rádi bychom Vás ujistili, že všichni naši smluvními partneři jsou vázáni povinností
mlčenlivosti.
2.

Z právních důvodů nebo v případě sporů
Spolek může vaše údaje sdílet, pokud je to vyžadováno zákonem, regulacemi, provozními
smlouvami, právními procesy nebo státními úřady.
3. S vaším souhlasem
Spolek může vaše údaje sdílet i jinými způsoby, pokud vás na to upozorní a vy s tím budete
souhlasit.

Spolek nepředává Vaše osobní údaje do zahraničí.
Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
1. Uchovávání a výmaz údajů
Vaše informace uchováváme po celou dobu Vašeho členství ve Spolku a standardně ještě
deset (10) let po jeho skončení. Spolek vaše údaje smaže nebo zanonymizuje hned po tom,
co o to požádáte (vyjma případů uvedených dále).
Pokud to umožňuje zákon, může si Spolek některé údaje uchovat i po uplynutí doby
uchování, a to v těchto případech:




pokud s vámi řešíme nějaký problém jako na příklad neuzavřený spor nebo právní
nárok.
pokud to po nás vyžaduje zákon, anebo když tyto údaje uchováváme v agregované
nebo anonymní podobě.
pokud takové údaje potřebujeme k legitimním obchodním účelům.

2. Přístup k vašim údajům
Můžete se na nás kdykoliv bezplatně obrátit s žádostí o informace, zda zpracováváme vaše
osobní údaje a pokud ano, žádat detailní informace o tomto zpracování. K tomu můžete
využít jakýkoliv z našich kontaktních údajů.
3. Změna vašich údajů nebo chyba v údajích
Pokud dojde v průběhu Vašeho členství ve Spolku k jakékoliv změně ve Vašich osobních
údajích, jako na příklad změna jména, změna sídla nebo e-mailové adresy, nebo pokud
zjistíte, že pracujeme s Vašimi neaktuálními nebo chybnými údaji, prosím dejte nám o tom
co nejdříve vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z našich kontaktních údajů.
4. Omezení zpracování
Můžete nás požádat o omezení zpracování jen některých Vašich osobních údajů nebo pro
jen určité účely zpracování.
5. Přenositelnost údajů
Můžete se na nás kdykoliv obrátit, abychom vaše údaje, které máme k dispozici, předali
třetí osobě podle vaší specifikace.
6. Vznést námitku
Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro
účely ochrany oprávněných zájmů Spolku. V případě, že Spolek neprokáže, že existuje
závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a
svobodami fyzické osoby, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
7. Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Pokud máte za to, že s vašimi údaji nakládáme v rozporu se zákonem, můžete se kdykoliv
obrátit se stížností u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

