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Zpracování a ochrana osobních údajů
Stanovisko společnosti Ekocentrum Koniklec, o. p. s. a pobočného spolku 01/71 ZO ČSOP
Koniklec se sídlem Vlkova 2725/34, 130 00 Praha 3 (dále jen Správce), ke zpracování a
ochraně osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Správce prohlašuje, že osobní údaje zpracovává korektně, zákonným a transparentním
způsobem. Jsou shromažďována výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený jen pro účely
činnosti organizace.
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou
zpracovávány.
Zpracování osobních údajů probíhá pouze způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení,
včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před
neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo
poškozením.
Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely uzavření smluvního vztahu, pro účely plnění
smluv, při vyřizování objednávek, pro zasílání informací o akcích, službách a produktech
organizace, pro registraci na těchto akcích, pro účely plnění právních povinností a povinností
vyplývajících ze smluv s donory v souvislosti s grantovými projekty, pro zajištění provozu
webových stránek a dalších oprávněných zájmů organizace. Správce zpracovává také osobní
údaje jiných subjektů, které zveřejňují své akce prostřednictvím jeho webových stránek a
sociálních sítí.

Pro účely činnosti organizace podepsali všichni členové souhlas se zpracováním osobních
údajů. Jedná se o následující osobní údaje:


jméno, příjmení, akademický titul, datum narození



adresa bydliště trvalého a přechodného



u podnikatelských subjektů i obchodní jméno, sídlo podnikání a IČ



telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa,



číslo bankovního účtu, fakturační adresa apod.



obrazové a audiovizuální záznamy z akcí pořádaných v rámci činnosti organizace dle
§ 89 Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. (podobizna nebo zvukový či
obrazový záznam se mohou bez svolení člověka také pořídit nebo použít přiměřeným
způsobem též k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové,
televizní nebo obdobné zpravodajství).

Práva týkající se ochrany osobních údajů:


právo požadovat přístup k osobním údajům



právo omezit zpracování osobních údajů



právo aktualizovat nebo opravit osobní údaje



požádat o výmaz osobních údajů



podat stížnost u dozorového úřadu

Zpracovala PhDr. Dagmar Koucká (předsedkyně, ředitelka) v Praze dne 25. května 2018
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