
Informace o zpracování osobních údajů – směrnice spolku Dobšané, z.s. 

Vážená paní, vážený pane, 

jménem spolku Dobšané,z,s., Dobšice 16, 289 05, Vám děkujeme za důvěru, kterou jste projevil/a 

udělením vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

V souvislosti s novou evropskou legislativou/Nařízení EU č.2016/679/ a její účinností od 25.5.2018 

spolek Dobšané, z.s. stanovuje následující body směrnice: 

 

1/ Jaké informace zpracováváme? 

Údaje, které budeme na základě vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují: jméno, příjmení, název 

firmy, zájmové skupiny, či právnické osoby, datum narození, IČO, bydliště, adresa, sídlo, kontaktní 

údaje, telefon, e-mailová adresa. 

 

2/Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí? 

Především od samotného činného člena a smluvního člena spolku Dobšané, z.s. příp. od smluvních 

partnerů. Dále je možné využít veřejně přístupné informace z internetových aplikací, sociálních sítí, či 

jiných veřejných zdrojů. 

 

3/Pro jaké účely je tento souhlas udělen? 

Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen výhradně pro vnitřní potřebu spolku Dobšané, z.s., 

pro evidenci členů, pro uzavření přihlášky činného nebo smluvního člena spolku Dobšané, z.s.,            

e-mailovou korespondenci a telefonické oslovení. V ostatních případech – např.pro uvedení na webu 

obce v rubrice Dobšané, v Občasníku spolku, případně dalších tištěných materiálech, plakátech, 

letácích, pozvánkách, tiskových zprávách v regionálních i celostátních periodikách, při zpracování 

dotačních, či grantových žádostí u nadací, firem, státních institucí apod., může být použito pouze 

jméno člena, příp. název firmy, zájmové skupiny, či právnické osoby a jejich foto. 

 

4/Komu souhlas udělujete? 

Váš souhlas udělujete spolku Dobšané, z.s., jako správci vašich údajů. Odpovědnou osobou 

kontrolující zpracování a uchovávání osobních údajů byla pověřena Markéta Knytlová z Dobšic. 

 

5/Kdo může Vaše údaje zpracovávat? 

Osobní údaje může zpracovávat spolek Dobšané, z.s. dle bodu 1/ a nakládat s nimi dle bodu 3/. 

 

 

 



6/Jak dlouho osobní údaje uchováváme? 

Souhlas udělujete jen jednou a zůstává v platnosti a účinnosti po dobu platnosti členství ve spolku 

Dobšané, z.s., dle Stanov spolku. Souhlas končí ukončením členství ve spolku, nebo jeho odvoláním. 

Po skončení členství nebo po odvolání budou osobní údaje vymazány, nebo skartovány. 

 

7/Jak můžete svůj souhlas odvolat? 

Souhlas je dobrovolný, můžete ho odmítnout udělit nebo udělený souhlas kdykoliv odvolat. Souhlas 

můžete odvolat písemně na adrese spolku Dobšice 16, 289 05, k rukám předsedy spolku Mgr. 

Oldřicha Novotného, 

 nebo e-mailem na adrese novotnovi-dobsice@seznam.cz. 

 

8/Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů? 

Máte právo spolek požádat o informace o osobních údajích o Vás zpracovaných, účelu a povaze 

zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů. Pokud byste zjistili, že provádíme 

zpracování vašich osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo 

v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn požadovat po nás vysvětlení, či nápravu. Máte rovněž 

právo obrátit se v případě porušení našich povinností na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí 

o zajištění opatření k nápravě. 

 

S touto směrnicí byli seznámeni všichni členové  spolku Dobšané na valné hromadě spolku dne 16. 3. 

2018, všichni byli proškoleni a všichni, kteří projevili souhlas se zpracováním osobních údajů, toto 

stvrdili vlastním podpisem na prezenční listině. 

Tato směrnice spolku Dobšané, z.s. je zveřejněna na webových stránkách obce Dobšice v rubrice 

spolek Dobšané/dokumenty. V papírové podobě je k nahlédnutí u vedení spolku. 

Děkujeme za projevenou důvěru. 
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