Spolek pro ochranu zeleně Na Krejcárku, Pražačce a Na Balkáně

POUČENÍ OSOBY, KTERÁ JE SUBJEKTEM ÚDAJŮ,
O JEJÍCH PRÁVECH PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. POUŽITÉ POJMY:

SUBJEKT ÚDAJŮ

identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba (člověk), tj. taková osoba,
kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor,
například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden
či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické,
kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby

OSOBNÍ ÚDAJ

veškeré informace o SUBJEKTU ÚDAJŮ, které k němu lze přímo nebo nepřímo
přiřadit a díky kterým ho lze přímo či nepřímo identifikovat (dále jen „OÚ“)

SPRÁVCE OÚ

Spolek pro ochranu zeleně Na Krejcárku, Pražačce a Na Balkáně
IČO: 05303206
se sídlem Kunešova 2652/16 130 00 Praha 3
zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. L 66442
(dále jen „Správce“)
kontaktní osoba: Ing. Jiří Lhoták, email: spolekzelen@seznam.cz

ZPRACOVATEL OÚ fyzická nebo právnická osoba která zpracovává osobní údaje pro Správce
Poučení o právech SUBJEKTU ÚDAJŮ dle 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) –dále jen „GDPR“.

II. ZÁKLADNÍ SDĚLENÍ:

1) Správce zpracovává OÚ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ, a to jméno, příjmení, rok narození, adresu bydliště,
telefonní číslo a emailovou adresu.
2) OÚ Správce zpracovává za účelem:
a) plnění zákonem stanovené povinnosti, zejména pro potřeby účetnictví, daní a právními předpisy
nařízenými evidenčními a identifikačními povinnostmi
b) za účelem oprávněných zájmů Správce, zejména efektivní a operativní komunikace se svými
členy, avšak pouze pokud před těmito zájmy nemají přednost zájmy nebo základní práva
a svobody SUBJEKTU ÚDAJŮ, vyžadující ochranu osobních údajů.

3) Právním základem účelů zpracování OÚ, je článek 6 odst. 1 písm. c) a f) GDPR.
4) Zpracování OÚ nevyžaduje udělení souhlasu SUBJEKTU ÚDAJŮ, a je tak nezávislé na jeho vůli,
zejména nelze případně daný souhlas k tomuto zpracování SUBJEKTEM ÚDAJŮ platně odvolat.

5) OÚ je Správce oprávněn předat pouze těmto ZPRACOVATELŮM OÚ:
- účetnímu a daňovému poradci,
- rejstříkovému soudu a advokátovi,
čímž nejsou dotčeny povinnosti podle zvláštních předpisů.
6) Správce není oprávněn předávat OÚ do zahraničí (do třetí země nebo mezinárodní organizaci).
7) OÚ budou u Správce uloženy po dobu trvání členství SUBJEKTU ÚDAJŮ, a po jeho zániku maximálně
po dobu šesti měsíců, nevyžaduje-li zvláštní právní předpis delší dobu uložení.
8) Správce nevyužívá OÚ k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
9) SUBJEKT ÚDAJŮ není povinen OÚ poskytnout. V případě odmítnutí poskytnutí OÚ, které jsou
zpracovávány pro účely uvedené v odst. 2 písm. a), je Správce oprávněn odmítnout přijetí SUBJEKTU
ÚDAJŮ za člena.
10) Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly OÚ zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy
OÚ, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce
informuje SUBJEKT ÚDAJŮ o těchto příjemcích, pokud to SUBJEKT ÚDAJŮ požaduje.

III. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Jakožto SUBJEKT ÚDAJŮ:
Mám právo získat od Správce potvrzení, zda mé OÚ jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, mám
právo k nim získat přístup a dále mám právo na informaci o:
a) účelech zpracování;
b) kategorii dotčených OÚ;
c) příjemci nebo kategorii příjemců, kterým OÚ byly nebo budou zpřístupněny
d) plánovaná doba, po kterou budou OÚ uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení
této doby;
e) existenci práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz OÚ nebo omezení jejich zpracování anebo
vznést námitku proti tomuto zpracování;
f) právu podat stížnost u dozorového úřadu;
g) o veškerých dostupných informacích o zdroji mých OÚ, pokud nebyly získány přímo ode mne;
h) o skutečnosti, že nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování OÚ.
Mám právo požadovat opravu mých OÚ, což zahrnuje i právo na doplnění neúplných OÚ, a to i
poskytnutím dodatečného prohlášení.
Mám právo požadovat výmaz mých OÚ („právo být zapomenut“), pokud je naplněn alespoň jeden
z důvodů uvedených v článku 17 odst. 1 GDPR a současně není dána výjimka dle odst. 3 citovaného
článku.

Mám právo na omezení zpracování mých OÚ, pokud popírám přesnost OÚ, a to na dobu potřebnou
k tomu, aby Správce mohl přesnost OÚ ověřit; a/nebo pokud zpracování OÚ je protiprávní avšak místo
výmazu OÚ žádám o omezení jejich použití; a/nebo Správce již OÚ nepotřebuje pro účely zpracování,
ale já je požaduji pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; a/nebo jsem vznesl námitku proti
zpracování podle článku 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce
převažují nad mými oprávněnými důvody.
Mám právo na přenositelnost OÚ, které spočívá v povinnosti Správce předat mi poskytnuté OÚ ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, je-li zpracování OÚ prováděno
automatizovaně, případně je takto předat přímo jinému správci.

Mám právo kdykoli vznést námitku proti zpracování OÚ, které jsou zpracovávány za účelem
oprávněných zájmů Správce, v důsledku čehož Správce OÚ dále nezpracovává, pokud
neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad mými zájmy nebo
právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Mám právo, aby mi Správce oznámil porušení zabezpečení mých OÚ, pokud je pravděpodobné, že
případ bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. To však neplatí, pokud
Správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita, zejména
taková, která činí mé OÚ nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, a/nebo
Správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro má práva a svobody podle se již
pravděpodobně neprojeví; a/nebo by to vyžadovalo by nepřiměřené úsilí; v takovém případe je však
Správce povinen informaci zveřejnit.
Mám právo podat stížnost proti zpracování OÚ Správcem nebo proti postupu Správce při uplatňování
mých práv u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

