
Prohlášení o ochraně osobních údajů, vnitřní směrnice 
 

Národopisný soubor PANTLA, z. s. (dále jen „spolek“), neziskový dobrovolný spolek sdružuje 

členy z řad občanů bez rozdílu věku, národnosti, víry, profese či společenského postavení, 

kteří se aktivně podílejí na činnosti spolku, IČO: 646 30 901, se sídlem Hlaváčkovo náměstí 

4177/2A, 796 01 Prostějov, zapsaným ve spolkovém rejstříku, vedeným Krajským soudem 

v Brně, oddíl L, vložka 5583, vydává v návaznosti na Nařízení Evropského Parlamentu 

a Rady 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), zkráceně GDPR, prohlášení a vnitřní směrnici o ochraně osobních údajů 

poskytnutých subjektem údajů. 

 

Článek 1 

 

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány pouze se souhlasem subjektu údajů 

a v souladu s GDPR pro potřeby spolku v souvislosti s jeho činností a vyplývající z členství 

dle Stanov spolku, a to v rozsahu = jméno a příjmení, rodné číslo, adresa bydliště, telefon 

člena a e-mail člena. V případě člena do 16 let i jméno a příjmení zákonného zástupce, 

včetně telefonního a e-mailového kontaktu. 

 

Článek 2 

 

Spolku byl členy spolku poskytnut výslovný souhlas ke zpracování jejich osobních údajů 

pro účely činnosti spolku, zejména pro vedení seznamu členů, evidenci placení členských 

příspěvků a archiv fotografií, jejichž pořizování a uchovávání se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 

Občanského zákoníku. Souhlas byl dán jednoznačným potvrzením - podpisem přihlášky 

do spolku, které je vyjádřením svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného 

svolení subjektu údajů ke zpracování osobních údajů, které se jej týkají. Souhlas subjektu 

údajů byl poskytnut svobodně a dobrovolně, se srozumitelně popsaným účelem. 

 

Článek 3 

 

Spolek zpracovává a uchovává osobní údaje pro potřeby spolku: 

- evidenci členů v elektronické a papírové podobě; 

- evidenci placení členských příspěvků; 

- archiv pořízených fotografií z akcí spolku. 

 

Článek 4 

 

Archiv dat a dokumenty spolku v elektronické podobě jsou uchovávány v počítači u předsedy 

spolku. Počítač je řádně zabezpečen heslem tak, aby do něho nebyl umožněn přístup jiné 

osoby než té, která k tomu má právo a je chráněn antivirem. Archiv dat a dokumenty spolku 

v papírové podobě, jsou uchovávány u předsedy spolku a jsou řádně zabezpečeny 

uzamčením tak, aby nebyl umožněn k dokumentům přístup jiné osoby než té, která k tomu 

má právo. 



Seznamy členů, emailové kontakty a telefonní čísla členů v elektronické podobě jsou 

uchovávány u předsedy spolku v elektronické databázi, řádně zabezpečeny heslem tak, aby 

do nich nebyl umožněn přístup jiné osoby než té, která k tomu má právo a chráněny 

antivirem. 

Přihlášky - souhlasy ke zpracování osobních údajů v papírové podobě jsou uloženy 

u předsedy spolku, řádně zabezpečeny uzamčením tak, aby nebyl umožněn k přihláškám 

přístup jiné osoby než té, která k tomu má právo. 

Evidence členské základny v elektronické podobě je uchovávána u předsedy spolku, řádně 

zabezpečena heslem tak, aby nebyl umožněn k dokumentu přístup jiné osoby než té, která 

k tomu má právo a chráněna antivirem. 

Evidence členské základny v písemné podobě, která je uchovávána u předsedy spolku je 

řádně zabezpečena uzamčením tak, aby nebyl umožněn k dokumentům přístup jiné osoby 

než té, která k tomu má právo. 

Evidence placení členských příspěvků v papírové podobě je uchovávána u předsedy spolku 

je řádně zabezpečena uzamčením tak, aby nebyl umožněn k dokumentům přístup jiné osoby 

než té, která k tomu má právo. 

 

Článek 5 

 

Poskytnutá data jsou zpracovávána výhradně pro účely činnosti spolku, a to zejména 

k oznamování pořádaných akcí a k zasílání aktuálních informací v souvislosti s činností 

spolku. Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu trvání členství ve spolku. 

Po ukončení členství jsou z elektronických databází vymazány a osobní údaje poskytnuté 

v papírové podobě jsou skartovány. 

 

Článek 6 

 

Členové spolku byli informováni o tom, že jsou shromažďovány jejich osobní údaje pro účely 

činnosti spolku a v jakém rozsahu. Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas 

se zpracováním osobních údajů, má právo požadovat od spolku přístup ke svým osobním 

údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti 

zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat 

stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování 

osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. Odvolání souhlasu musí být vůči spolku 

učiněno písemně na adresu spolku. 

Předseda spolku jako správce osobních údajů je po celou dobu zpracování schopen 

prokázat, že subjekt údajů ke zpracování poskytl svůj souhlas. Stávající souhlasy subjektu 

údajů - členů spolku - zůstávají platné. 

 

Článek 7 

 

Spolek prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje bez souhlasu člena spolku (subjektu údajů) 

nejsou předávány žádným třetím stranám, a to ani případě, kdy je nutné poskytnout osobní 

údaje (např. jméno, adresa a telefon) spřáteleným organizacím anebo sponzorům 

a podporovatelům pro účely činnosti spolku. Bez předchozího informování subjektu údajů 

a jeho souhlasu nebudou tyto údaje poskytnuty. Pokud člen spolku, v uvedeném předchozím 



případě, svůj souhlas poskytne, spolek bude vyžadovat, aby spřátelené organizace, sponzoři 

a podporovatelé zacházely s jeho údaji v souladu s tímto prohlášením o ochraně dat 

a s příslušnou legislativou. 

 

Článek 8 

 

Spolek nemá oznamovací povinnost vůči úřadu (ÚOOÚ) podle ustanovení 16 zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, protože dle stanoviska úřadu se oznamovací 

povinnost podle § 16 nevztahuje na zpracování osobních údajů, jde-li o zpracování, které 

sleduje politické, filosofické, náboženské nebo odborové cíle, prováděné v rámci oprávněné 

činnosti sdružení (spolků) a které se týká pouze členů sdružení nebo osob, se kterými je 

sdružení v opakujícím se kontaktu souvisejícím s oprávněnou činností sdružení a osobní 

údaje nejsou zpřístupňovány bez souhlasu subjektu údajů. Jako nestátní nezisková 

organizace nemusí mít spolek speciální software pro zabezpečení zpracování osobních 

údajů, a to ani, když spravuje citlivé údaje. Nemusí jmenovat „Pověřence“ pro ochranu 

osobních údajů stejně tak, jako vést záznamy o činnostech zpracování. 

 

Článek 9 

 

Předseda spolku, jako správce a zpracovatel osobních údajů, je odpovědný za újmu, kterou 

způsobí zpracováváním, jež porušuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů. 

Zpracovatel je odpovědnosti podle Čl. 82 odstavce 2 GPDR zproštěn pokud prokáže, že 

nenese žádným způsobem odpovědnost za událost, která ke vzniku újmy vedla. Pokud je 

pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek 

vysoké riziko pro práva a svobody členů spolku, oznámí Předseda spolku toto porušení 

bez zbytečného odkladu subjektu údajů. V oznámení určeném subjektu údajů se podle Čl. 34 

odstavce 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů popíše povaha porušení 

zabezpečení osobních údajů. 

 

Článek 10 

 

Předseda spolku prohlašuje, že shromažďuje osobní údaje pouze za účelem, k němuž byly 

shromážděny, tyto vede a zpracovává dle Vnitřní směrnice a v souladu s legislativou. 

 

 

 

Předseda spolku 

20. 05. 2018 


