Směrnice k ochraně osobních údajů dle nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“),
spolek Za zelené Malvazinky, z.s., K vodojemu 35, Praha 5, IČO 06912648, (dále jen
„Spolek“), platná od 25. 5. 2018, vydaná Výborem Spolku
Směrnice upravuje povinnosti Výboru a Kontrolní Komise Spolku při ochraně osobních údajů
držených a zpracovávaných Spolkem. Je vydávána písemně a bude zveřejněna na webu a
facebooku Spolku, rozeslána všem členům i příznivcům e-mailem, případně vhozena do poštovní
schránky.
Správcem osobních údajů je Spolek.
Spolek z důvodů zákonných povinností uchovává a zpracovává osobní údaje členů v tomto rozsahu:
Jméno, příjmení, titul, adresa bydliště, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, a to
zejména za účelem řádné správy členské základny. Dále uchovává osobní údaje příznivců v tomto
rozsahu: Jméno, příjmení, titul, e-mailová adresa, telefonní číslo, a to za účelem informovanosti.
Tyto osobní údaje zpracovává Výbor a Kontrolní Komise. Zpracováním se rozumí evidence v rámci
MS Office, úpravy a výmazy údajů na vyžádání a výmazy po 3 letech od ukončení členství nebo
posledního kontaktu. Údaje jsou uchovávány na zaheslovaném externím disku uzamčeném na
uzamykatelném místě. V papírové podobě jsou uchovávány na tomtéž uzamykatelném místě.
Členové Výboru a Kontrolní komise jsou zejména povinni:
Data uchovávat na uzamykatelném chráněném místě, data elektronicky šířit pouze zašifrovaná
(zaheslovaná), a to pouze mezi sebou.
Zpracovávat pouze data nezbytně nutná a osobní údaje, které tomuto neodpovídají, okamžitě
likvidovat.
Zachovávat mlčenlivost o osobních údajích.
Pro členy Spolku z GDPR vyplývá:
Každý člen Spolku bude prokazatelně seznámen s touto směrnicí a toto stvrdí podpisem. Každý
člen Výboru a Kontrolní Komise stvrdí svým podpisem závazek mlčenlivosti a souhlas s touto
Směrnicí. Každý člen Spolku má právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v
případě, že má pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů. Každý člen Spolku má právo
žádat informace o zpracování svých osobních údajů, které mu bez zbytečného odkladu předáme.
Člen je oprávněn požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení
zpracování (tímto však nesmí být dotčena naše zákonná povinnost osobní údaje zpracovávat) a
rovněž je oprávněn vznést námitku proti zpracování.

