INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V tomto dokumentu naleznete přehled základních informací o zpracování osobních údajů, které jste
poskytnuli Spolku Křivonet, se sídlem č.p. 93, 270 23 Křivoklát, IČ: 27007154, zapsaný ve
spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. L 15966 (dále jen „Spolek“). Na
základě Vašeho členství ve Spolku bude Spolek zpracovávat Vaše osobní údaje. Ve vztahu k Vašim
osobním údajům je Spolek jejich správcem.
Ochrana Vašim osobním údajům je poskytována v souladu s právy, které Vám zaručuje právní řád
České republiky, jakož i se všemi právy zaručenými zejména Nařízením Evropského Parlamentu a
Rady (EU) 2016/679, 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), tzv. General Data Protection Regulation, účinném v České republice od 25.5.2018 (dále jen
„GDPR“).
Tímto Vás, jakožto subjekt ochrany osobních údajů, v souladu s právním řádem České republiky a
zejména s odkazem na čl. 13 GDPR informujeme o následujících skutečnostech, které mají či mohou
mít vliv na ochranu Vašich osobních údajů, jejich zpracování, včetně přehledu Vašich práv:

1) Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?
Správcem Vašich osobních údajů je Spolek Křivonet, se sídlem č.p. 93, 270 23 Křivoklát, IČ:
27007154, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. L 15966.

2) Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?
Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:
- ochrany oprávněných zájmů Spolku, tj. zajištění řádného výkonu činností Spolku, zejména
provozování komunitní sítě Spolku;
- plnění právních povinností, které pro Spolek vyplývají z obecně závazných právních předpisů;
- nezbytnosti ochrany životně důležitých zájmů Vás, či jiné fyzické osoby.
Možnost a zákonnost zpracování na základě výše uvedeného vyplývá přímo z účinných právních
předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

3) Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a co nás k tomu opravňuje, jaký je účel tohoto
zpracování?
Ke zpracování Vašich osobních údajů nás opravňuje především skutečnost, že jste členem Spolku, a
plnění schválených činností Spolku. V případě, že s poskytnutím svých osobních údajů nesouhlasíte,
buďte prosím informováni, že se nemůžete stát členem Spolku. Za účelem Vašeho přijetí za člena
Spolku, evidence členů a výkonu činností Spolku zpracováváme následující osobní údaje:
-

Vaše identifikační údaje uvedené v přihlášce v rozsahu jméno, příjmení, datum narození,
kontaktní a/nebo doručovací adresa, email a/nebo telefon;
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-

informace vztahující se k Vašemu členství (např. informace související s platbami
členských příspěvků);

-

informace související s Vaším připojením do komunitní sítě Spolku (např. IP a MAC
adresa, případně jiné síťové identifikátory).

Tyto osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat rovněž za účelem ochrany našich práv v případě
vzniklého sporu. Ke zpracování Vašich osobních údajů na základě Vašeho členství ve Spolku není
zapotřebí Váš souhlas.
Zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění právních povinností je
uskutečňováno na základě zákonů České republiky a zejména GDPR. Účelem tohoto zpracování je
plnění našich zákonných povinností, které pro nás vyplývají z právního řádu České republiky.
V případě, že tento účel zpracování pomine, je naší povinností Vaše příslušné osobní údaje za tímto
účelem již nezpracovávat.
Pokud bychom Vaše osobní údaje zpracovávali pro jiný účel, než pro který byly Vaše osobní údaje
shromážděny, o této skutečnosti Vás budeme informovat s dostatečným předstihem.

4) Kdo má k Vašim osobním údajům přístup?
K Vašim osobním údajům mají přístup pouze pověření členové Spolku v souladu s vnitřními předpisy
Spolku.
Vaše osobní údaje jsou předávány či zpřístupněny pouze těm subjektům, které poskytují dostatečné
záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo
zákonné požadavky a zejména požadavky GDPR, a aby tak byla vždy zajištěna ochrana Vašich práv.
V případě, že pro zpracování Vašich osobních údajů využijeme jiného zpracovatele, bude se toto
zpracování řídit písemnou smlouvou, uzavřenou mezi námi a tímto zpracovatelem, která bude
obsahovat všechny povinné náležitosti.
V zákonem stanovených případech jsme povinni některé Vaše osobní údaje předat orgánům činným
v trestním řízení a dalším orgánům státní správy.
Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

5) Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?
Osobní údaje budou zpracovány po dobu Vašeho členství ve Spolku, dále po dobu plnění zákonných
povinností Spolku souvisejících s archivací informací a dokladů, a po dobu, kdy je možné uplatňovat
případná práva Spolku vůči Vám (promlčecí doba).

6) Jaká máte práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte vůči nám, jakožto správci Vašich osobních údajů, zejména
následující práva:
-

právo požadovat informace o tom, zda osobní údaje, které se Vás dotýkají, jsou námi
zpracovávány, či nikoliv;
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-

právo na přístup k Vašim osobním údajům, tzn. právo požadovat bližší informace o tom
kde všude jsou uloženy či jakým způsobem;

-

právo požadovat přenesení Vašich osobních údajů;

-

právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;

-

právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu
osobních údajů;

-

právo, aby Vaše osobní údaje nebyly předmětem žádného rozhodnutí založeného
výhradně na automatizovaném zpracování, či profilování, pokud pro to budou naplněny
konkrétní podmínky;

-

právo požadovat po nás kopii Vašich osobních údajů, které jsou o Vás zpracovávány.
Tuto kopii Vám poskytneme bezplatně. V případě, že žádáte o opětovnou kopii, můžeme
Vám účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů, které nám
vzniknou;

-

požadovat po nás opravu, či doplnění Vašich osobních údajů;

-

požadovat po nás výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě požadovat omezení rozsahu
zpracování Vašich osobních údajů;

-

v případě, že udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů jste oprávněni takto
udělený souhlas kdykoliv odvolat, a to zejména stejným způsobem, jakým byl daný
souhlas poskytnut.

Vaše práva jsou detailně popsána ve vnitřní směrnici spolku a mohou Vám být na požádání zaslána na
Váš email. K vyžádání jsou na rada@krivonet.cz.
7) Naše povinnost oznamování případu porušení zabezpečení, která by mohla představovat
vysoké riziko pro Vaše práva a svobody
Vaše osobní údaje, jsou zpracovávány a ukládány za pomoci náležitých technických a bezpečnostních
opatření. Pokud by ovšem i přes tato opatření došlo k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a
to tak, že by to pro Vás mohlo představovat vysoké riziko, bude Vám tato skutečnost bez zbytečného
odkladu oznámena, spolu s povahou tohoto porušení zabezpečení, pravděpodobnými důsledky, které
pro Vás mohou nastat, včetně přijatých opatřeních k vyřešení této záležitosti.

Buďte prosím informován/a, že veškeré informace o osobních údajích lze poskytovat pouze a
výhradně osobě, o jejíž osobní údaje se jedná. Za tímto účelem můžeme požadovat ověření Vaší
osoby. Pokud nám nebude s ohledem na povahu osobních údajů dostatečně prokázáno, že jde o
osobu, o jejíž osobní údaje se jedná, nebudou Vám takové informace sděleny.
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