Zásady zpracování / Ochrana osobních údajů
Chráníme vaše údaje. Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících
se zpracováváním vašich osobních údajů. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména
nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) platného od 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 s
nabytím účinnosti od 25.5.2018. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní
službou nebo účelem zpracování.
Kdo je správce?
Spolek Folklorní soubor Javor z.s, sídlem nám. 5. května 133, 378 16 Lomnice nad Lužnicí, IČ 265 981 32,
zapsaný ve spolkovém rejstříku Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl L 3483. Provozujeme webovou
stránku www.souborjavor.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní
údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele.
Prohlašujeme
že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou,
zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy:
že budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především
oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
že plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
že vám umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně
osobních údajů a GDPR
Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to pro naplnění těchto účelů:
a) pro vnitřní potřebu spolku:
•

k vedení seznamů a evidencí členů pro zajištění běžné činnosti spolku

•
předávání osobních údajů partnerům a úřadům pro zajištění běžné činnosti spolku, popř. jejího
financování v rozsahu – jméno, příjmení, rok narození
•

k vedení účetnictví

b) pro marketingové a informační účely:
•
vytváření propagačních materiálů spolku obsahujících osobní údaje členů (výroční zprávy, brožurky,
časopisy) v rozsahu – jméno a příjmení a dále fotografie mé osoby samostatně, popř. ve skupině s jinými
osobami bez připojení dalších osobních údajů
•
zveřejnění profilu člena na webových stránkách spolku v rozsahu – jméno a příjmení, portrétová
fotografie;
•
zveřejnění v regionálních mediích, na www.lomnice -nl.cz, www.jfos.cz v rozsahu – jméno a příjmení,
portrétová fotografie;
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich
uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak. Fotografie jsou ponechány na dobu neurčitou.
ZÁKLADNÍ ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ spolkem
- žádosti o dotace a granty
- přihlašování na soutěže, přehlídky
- zajištění provozních činností
- účetní a daňové doklady
- splnění právní povinnosti
- vedení členské evidence
- informovanost o akcích a jiné
Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni
technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření,
která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.
Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům má přístup předseda a výbor spolku, správce webových stránek
Dále poskytovatelé následujících platforem jako jsou Facebook, Google Předání osobních údajů je vždy
prováděno takovou formou, aby nemohlo dojít ke zneužití osobních údajů – buď přímo osobně, či šifrovaně emailem, přičemž externí subjekty ve vztahu k ochraně osobních údajů poskytují na základě uzavřené smlouvy
odpovídající zárukám ochrany.

Předávání dat mimo Evropskou unii
Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.
Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
a)

právo na přístup k osobním údajům;

b)

právo na opravu;

c)

právo na výmaz („právo být zapomenut“);

e)

právo vznést námitku proti zpracování; a

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese mbozovska@centrum.cz
prostřednictvím formuláře, který naleznete na stránkách www.souborjavor.cz.
Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají,
jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak
dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud
jsme osobní údaje získali. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů. Informace, v jakém rozsahu, za
jakým účelem a jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány, a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny,
poskytuje správce, a to ve lhůtě třiceti dnů ode dne podání písemné žádosti.
Právo na opravu znamená, že kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by
byly nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro
které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, je-li zpracování protiprávní, pakliže vznesete námitky proti
zpracování a neexistují-li současně žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo jsme k výmazu
povinni ze zákona. Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a požádat o jejich výmaz, a
to rovněž prostřednictvím výše uvedeného formuláře.
Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.

