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ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů EU č. 2016/679

Vážená členko / vážený člene, 

rádi bychom Vás informovali, že Vaším vstupem do Spolku krajanů a přátel České republiky (dále 
jen Spolku) a následně v průběhu Vašeho členství Spolek získá některé Vaše osobní údaje. Tyto 
údaje mu mohou být poskytnuty i ústní cestou, přímo nebo zprostředkovaně, a to v souladu 
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES, obecně známém jako Nařízení GDPR (General Data Protection 
Regulation). 

Toto Nařízení zahrnuje povinnost správce osobních údajů, aby osobu, jejíž osobní údaje jsou 
předmětem zpracování, informoval o tom, jaké údaje budou zpracovány a o právech spojených 
s jejich poskytnutím.  

Náš Spolek plně respektuje soukromí a práva svých členů a zavazuje se, že osobní údaje bude 
spravovat korektně, transparentně a podle zákona. 

V souladu s uvedeným Nařízením bychom Vám rádi poskytli následující informace:

Kdo bude Vaše údaje spravovat?

Vaše údaje bude spravovat Spolek krajanů a přátel České republiky, se sídlem ve Via G.B.Morgagni
20, 20129 Milán, jakožto Správce osobních dat, dle článku 24 jmenovaného Nařízení. Správcem 
jsou statutární orgány Spolku, jmenovitě předseda Spolku a Rada Spolku. 

K čemu Vaše osobní údaje     potřebujeme?

Spolek bude Vaše údaje používat výhradně pro tyto účely:

1. K účelům spojeným se správou Vašeho členství ve Spolku a s poskytováním služeb.

Budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, Vaši adresu, Vaše telefonní číslo, Vaši e-mailovou adresu, 
informace o způsobu platby členského příspěvku a všechny další osobní údaje potřebné k činnosti 
Spolku a zejména ke správě členství: zápisu do Knihy členů, k zasílání pozvání na oficiální setkání 
Spolku a k rozesílání informačních materiálů ohledně akcí Spolku.
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Vaše údaje budou zpracovávány v souladu se Stanovami a posláním Spolku, k zajištění efektivní 
oboustranné komunikace, uveřejňování aktivit Spolku a k podpoře dobrovolnické činnosti. 

2.   Za účelem   marketingu  .

S Vaším výslovným souhlasem budou Vaše osobní údaje zpracovány za účelem: průzkumů trhu,      
ekonomických a statistických analýz; organizace společenských, kulturních a benefičních akcí;  
obchodních sdělení; aktualizací v oblasti vzdělávání; marketingu; rozesílání reklamních / 
informačních a jiných materiálů o iniciativách a nabídkách Spolku.

3. Pořizování nahrávek a zpracování fotografií.

S Vaším výslovným souhlasem budou Vaše data, tj. obrázky, fotografie a audio-video nahrávky, 
zpracovávána k propagaci akcí, činnosti a projektů Spolku včetně České školy Milán a 
k uveřejňování zpráv o nich na internetové stránce Spolku, na Facebooku České školy Milán, ve 
skupině WhatsApp České školy Milán, v časopisech, brožurách, publikacích, v hromadných 
sdělovacích prostředcích a na sociálních sítích. 

Spolek bude Vaše údaje zpracovávat:
 s Vaším souhlasem;
 protože je to nezbytné pro členství ve Spolku dle bodu 1 (např. k samotnému zápisu do 

Spolku a do jeho projektů jako např. Česká škola Milán);
 protože je to nezbytné k plnění povinností Spolku podle zákona a k činnostem popsaným     

v bodu 1 (např. účetnictví, výplaty odměn, pojištění);
 protože je to pro nezbytné pro legitimní zájmy Spolku (např. pro ochranu a zabezpečení jeho

majetku, pro dosažení zásadních cílů a s nimi spojených obchodních vztahů Spolku).

Z výše uvedeného vyplývá, že pro účely v bodu 1 je poskytnutí osobních údajů povinné.

Poskytnutí osobních údajů k účelům v bodech 2 a 3 není podle zákona povinné a příslušný souhlas 
je dobrovolný.

Plnění výše uvedených účelů může být zcela či částečně podmíněno získáním některých osobních 
údajů.

Spolek Vaše osobní údaje zpracovává v rozsahu nezbytně nutném k plnění účelu, ke kterému jsou 
tyto údaje sbírány. 

Aniž bychom Vás předem informovali a v případě nutnosti získali Váš souhlas, nebudeme osobní 
údaje používat pro účely, které nebyly v této zprávě popsány.

Budeme   spravovat   zvláštní   osobní   údaj  e  ?
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Pokud se rozhodnete Spolku poskytnout zvláštní, tzv. „citlivé“ údaje, bude Spolek spravovat a 
shromažďovat údaje, pro které je ze zákona nutný Váš výslovný souhlas. Pro tento případ Vás 
informujeme, že tyto údaje budou použity pro účely v bodu 1.

Jak budeme s Vašimi osobními údaji     zacházet?

Prioritou našeho Spolku je ochrana osobních údajů, které nám jsou svěřeny. Údaje budou 
spravovány korektně, transparentně a podle zákona. Rádi bychom Vás proto informovali, že 
budeme pro správu Vašich osobních údajů používat nástroje a postupy, které zajistí maximální 
bezpečnost a zachování soukromí. Budeme používat tištěné archivy, digitální nosiče a počítačovou 
a telematickou techniku. Komunikace viz bod 2 bude probíhat tradičním způsobem (např. poštou 
nebo telefonicky) nebo pomocí digitálních technologií (např. přes email, SMS, WhatsApp). Máte 
však právo proti tomu vznést námitku, která se bude vztahovat (neupřesníte-li jinak) na využití jak 
tradičních, tak i digitálních komunikačních prostředků.

Jak dlouho budeme Vaše údaje uchovávat  ?

Vaše údaje potřebné pro správu vzájemného vztahu budou uchovány maximálně 24měsíců od jejich
získání / aktualizace (mimo případy, kdy zákon stanoví období delší). Poté budou smazány nebo 
upraveny tak, aby zůstaly anonymní.

V případě členství ve Spolku budou Vaše osobní údaje uchovány od chvíle jejich nabytí po celou 
dobu členství a budou využity k výše uvedeným účelům. Po skončení členství budou smazány nebo
upraveny tak, aby zůstaly anonymní.

Budeme sdílet Vaše osobní údaje s jinými subjekty?

Spolek se zavazuje, že nebude Vaše údaje šířit.

Vaše osobní údaje, nezbytné pro správu členství dle bodu 1, může Spolek sdílet se státními 
institucemi a dalšími subjekty v případě, že je to nezbytné podle zákona, evropských nařízení nebo 
dalších právních předpisů anebo pokud je to nutné v rámci správy členství.

Spolek nebude Vaše údaje šířit pro účely marketingu viz bod 2. Vaše záznamy, pořízené dle bodu 3, 
by mohly být zveřejněny například na internetových stránkách Spolku, na Facebooku České školy 
Milán, ve skupině WhatsApp České školy Milán, na YouTube a dalších sociálních sítích a 
hromadných sdělovacích prostředcích nebo na internetových stránkách, v časopisech, letácích a 
dalších reklamních materiálech.

Pro všechny účely zmiňované v tomto oznámení mohou být v souladu s právní ochranou a 
zárukami podle platné legislativy Vaše obecná data poskytnuta i do zahraničí, a to do členských i 
nečlenských zemí Evropské Unie. Pod podmínkou, že nejprve zjistíme, zda země zajišťuje 
„patřičnou”1 úroveň ochrany. 

Vaše osobní údaje nebudou dále šířeny.

Jaká jsou Vaše práva   na ochranu   osobních údajů?

V jakékoli chvíli máte právo požádat o:
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 přístup k Vašim osobním údajům;
 jejich úpravu, pokud nejsou přesné;
 vymazání;
 omezení jejich zpracování.

__________________
1  Například pro mezinárodní výstavy a soutěže jsou práce / výkresy účastníků z České školy Milán označeny etiketou 
se jménem, příjmením atd.

Dále budete mít:
 právo vznést námitku proti jejich zpracování:

1. budou-li zpracovány pro legitimní cíle Spolku; 

2. budou-li zpracovány pro účely přímého marketingu;
 právo na přenositelnost, tj. právo na kopii Vašich osobních údajů v běžném elektronickém 

formátu, čitelném běžným elektronickým zařízením.

Budeme zpracovávat i údaje nezletilých?

Se souhlasem zákonného zástupce budeme zpracovávat osobní a další údaje nezletilých, potřebné 
pro členství ve Spolku a především pro účast v České škole Milán, jež je projektem Spolku. 

Poskytnutí osobních údajů nezletilých je povinné pro účely uvedené v bodu 1. Poskytnutí osobních 
údajů pro účely v bodech 2 a 3 není povinné a příslušný souhlas je dobrovolný. 

Dosažení výše uvedených cílů může být úplně či částečně podmíněno poskytnutím osobních údajů 
a dat.
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