GDPR - Prohlášení o zpracování osobních údajů
Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR
Správce osobních údajů, spolek Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR z.s., se sídlem na
adrese Prvního pluku 174/8, 186 00 Praha 8, IČ: 004 08395, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 1018 (dále pouze jako „správce“), vydává v souladu s
Obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne
27.4.2016 (dále pouze jako „GDPR“), toto prohlášení o zpracování osobních údajů:
1. Vymezení pojmů
Osobní údaj. Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické
osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat.
Za osobní údaje jsou považovány například: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa
bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, fotografie nebo jiný záznam podoby.
Plnění právních povinností. Jedná se zejména o plnění povinností, které správci ukládají příslušné
pracovněprávní, účetní nebo daňové předpisy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční
správy, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy, a vedení
evidencí, záznamů a osobních spisů v souladu s právními předpisy.
Plnění smlouvy. Jedná se zejména o plnění povinností vyplývajících z členství ve spolku na základě
přihlášky do spolku, kterou subjekt údajů podal. Vedení evidence členů spolu.
Správce. Správcem osobních údajů je subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a
prostředky zpracování osobních údajů a za takové zpracování odpovídá. Správcem údajů v tomto
případě je Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR z.s.
Subjekt údajů. Subjektem údajů je identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba. V tomto
případě se jedná zejména o členy spolku, potenciální uchazeče o členství, spolupracovníky správce.
Vyřizování požadavků zaslaných elektronicky. Jedná se zejména o komunikaci se členy a
potencionálními členy prostřednictvím adresy info@diadeti.cz
Zasílání informativních sdělení. Správce Vám může zasílat sdělení či newslettery, zejména z oblasti
nabídky akcí pořádaných správcem – kurzy, diatábory, lázeňské pobyty, prostřednictvím e-mailu nebo
jiného obdobného elektronického prostředku.
Zpracovatel. Zpracovatelem osobních údajů je subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.
Zvláštní kategorie osobních údajů. Zvláštní kategorie osobních údajů jsou osobní údaje, které
vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém
přesvědčení, nebo členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci
fyzické osoby, genetické údaje a biometrické údaje. Správce tyto údaje neshromažďuje ani jinak
nezpracovává, s výjimkou údajů o zdravotním stavu v případě, že k tomu subjekt údajů udělil svůj
výslovný souhlas v souvislosti s akcí pořádanou správcem.
2. Rozsah a účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou správcem zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl,
a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, v jakém subjekt údajů
udělil s takovým zpracováním svůj souhlas nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v
souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.
Pokud se chcete stát členy spolku a podáte správci přihlášku k členství, potřebuje od Vás údaje k Vaší
identifikaci jako člena spolku a k následnému plnění zákonných povinností správce. Dále pro účely
organizace spolku potřebuje správce Vaši e-mailovou adresu a telefon, aby Vás mohl kontaktovat a
informovat o změnách.

Pokud se obrátíte na správce elektronicky, zejména prostřednictvím e-mailu info@diadeti.cz nebo
jiným obdobným způsobem, bude správce Vaše osobní údaje uvedené v této komunikaci také
zpracovávat.
Nad rámec výše uvedeného může správce zpracovávat Vaše osobní údaje z důvodu svého oprávněného
zájmu, kterým bude především vymáhání právních nároků nebo obhajoba proti vzneseným právním
nárokům v souvislosti s členstvím ve spolku.
Níže správce blíže uvádí rozsah zpracovávaných osobních údajů a jednotlivé účely zpracování:
Osobní údaje subjektu údajů
Jméno a příjmení

Kontaktní adresa

E-mail

Telefonní číslo

Datum narození, Rodné číslo
Jakékoliv další informace týkající se člena

Účely zpracování
organizace spolku, vedení seznamu členů,
plnění právních povinností, zasílání informací o
akcích spolku, ochrana oprávněného zájmu
správce, vyřizování požadavků zaslaných
elektronicky
organizace spolku, vedení seznamu členů,
plnění právních povinností, ochrana
oprávněného zájmu správce
organizace spolku, vedení seznamu členů,
plnění právních povinností, zasílání nabídek akcí
spolku, ochrana oprávněného zájmu správce,
vyřizování požadavků zaslaných elektronicky
organizace spolku, vedení seznamu členů,
plnění právních povinností, zasílání nabídek o
akcích, ochrana oprávněného zájmu správce,
vyřizování požadavků zaslaných elektronicky
plnění právních povinností (např. V souvislosti s
dotačními programy)
organizace spolku, vedení seznamu členů,
plnění právních povinností, ochrana
oprávněného zájmu správce

Poskytujete-li správci osobní údaje třetích osob, je Vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu
a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.
3. Zdroje osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje z následujících zdrojů:
- přímo od subjektů údajů, tedy především od Vás;
- veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík
apod.).
4. Kategorie subjektů údajů
Správce zpracovává osobní údaje následujících subjektů údajů:
- členové nebo potencionální členové,
- zaměstnanci a spolupracovníci správce,
- jiné osoby, které jsou ve smluvním vztahu ke správci.
5. Kategorie příjemců osobních údajů
Správce zpřístupňuje Vaše osobní údaje následujícím příjemcům:

- organizátoři a spolupořadatelé akcí spolku – přihlásí-li se člen na takovou akci,
- státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy,
zejména v souvislosti s dotacemi a jinou finanční podporou spolku.
Za účelem plnění členství mohou být osobní údaje předávány třetím osobám, klubům a regionálním
sdružením pro diabetické děti v České republice:
- Inzulínek, z.s. se sídlem v Přerově – www.inzulinek.cz
- Diaklub Nová Paka – http://www.diaklub-novapaka.cz
- Diabetické děti okresu Kladno a Rakovník o.p.s. – http://www.diadeti-kladno.cz
- DIACEL Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, z.s. – www.diacel.cz
- ViaDia Brno – http://www.viadia.cz
- Diaklub České Budějovice – pí. Věra Doležalová
- Diaklub Jihlava – MUDr. Milan Brychta
- Diaklub Plzeň – MUDr.Karel Fiklík
- Diaklub Ústí nad Labem – p.Lukáš Bouda
- Diaklub Ústí nad Orlicí – www.cukrici.netstranky.cz
- Diakobraz, z. s. se sídlem v Praze – www.diakobraz.cz
- Centrum pro dítě s diabetem – www.ditesdiabetem.cz
- Diatábor Motol, z.s.- facebook.com/diatabormotol/
- DiaBroučci - pí. Jitka Bušková
- Klub mladých diabetiků - www.diavylety.cz
6. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce jednotlivými
pověřenými zaměstnanci a spolupracovníky správce, příp. zpracovatelem na základě písemné smlouvy
o zpracování osobních údajů. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i
manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro
správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko - organizační opatření k
zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo
nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k
jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na
ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany
osobních údajů.
7. Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje správce zpracovává a uchovává po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a
povinností plynoucích z příslušného členského vztahu ke spolku a dále po dobu, po kterou je správce
povinen tyto osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste
správci ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu
zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy upravujícími ochranu
Vašich osobních údajů.
Plnění členství
po dobu trvání členství ve spolku a po dobu 4
let od ukončení vztahu
Plnění právních povinností
po dobu stanovenou příslušným právním
předpisem
Váš souhlas
po dobu trvání souhlasu se zpracováním
osobních údajů, resp. do odvolání souhlasu
Ochrana oprávněného zájmu správce
nejvýše po dobu 3 let od počátku zpracování
osobních údajů, nestanoví-li zvláštní právní
předpis v konkrétním případě jinak, anebo

Vyřizování požadavků zaslaných elektronicky

pokud v odůvodněném případě nevznikne
potřeba uchovávat nebo jinak zpracovávat
osobní údaje po delší dobu delší
po dobu nezbytnou k vyřízení příslušného
požadavku

8. Vaše práva
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů správcem máte práva, která vyplývají z právních
předpisů a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na
opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již
osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že
byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů,
(vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují
závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu
údajů, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků, (vii) právo obrátit se na Úřad pro
ochranu osobních údajů, (viii) právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, a
případně další práva.
•

•

•

•
•

•

•

Právo na přístup k osobním údajům: Chcete-li vědět, jestli správce zpracovává Vaše osobní
údaje, máte právo získat o tom informace, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim
osobním údajům získat přístup. V případě nedůvodných, nepřiměřených nebo opakovaných
žádostí bude správce oprávněn za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený
poplatek anebo žádost odmítnout (uvedené platí obdobně pro uplatňování níže uvedených
práv).
Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: V případě, že máte pocit,
že o Vás správce zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich
opravu a doplnění. Správce provede opravu či doplnění Vaši osobních údajů bez zbytečného
odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
Právo na výmaz: V případě, že požádáte o výmaz, Správce Vaše osobní údaje vymaže, pokud
(i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii)
zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující
oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo (iv) odpadla zákonná povinnost
ke zpracování.
Právo na omezení zpracování osobních údajů: V případě, že požádáte o omezení zpracování,
správce Vaše osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony,
které budou potřebné pro řádný výkon Vašeho uplatněného práva.
Právo na přenositelnost údajů: V případě, že chcete, aby správce osobní údaje, které o Vás v
elektronické formě zpracovává na základě smlouvy nebo souhlasu, předal třetí osobě, můžete
využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byly
nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, správce nebude moci Vaší žádosti vyhovět.
Právo vznést námitku: Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou
zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. V případě, že správce neprokáže,
že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem nebo
Vašimi právy a svobodami, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
Právo na odvolání souhlasu: Pokud správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě Vašeho
souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování
založená na souhlasu uděleném před jeho odvolání.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv je správce
oprávněn za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout.
O takovém postupu Vás správce bude předem informovat.

Správce Vás dále upozorňuje, že kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních
údajů nebo neplnění povinností Správce plynoucích z obecně závazných právních předpisů k
dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se
sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
Správce je možné kontaktovat písemně na adrese Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR,
Prvního pluku 174/8, 186 00 Praha 8 nebo e-mailem na info@diadeti.cz. Správce je oprávněn
požadovat prokázání totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním
údajům. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
Toto prohlášení o zpracování osobních údajů může být pravidelně aktualizováno.

