
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

DLE ČL. 13  

NAŘÍZENÍ 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

 

 

Osobní údaje – členové 

 

1. Kontaktní údaje správce: 

 

Spolek přátel Hamzova parku a arboreta 

Se sídlem Košumberk 80, 538 54 Luže 

IČ: 26627141 

 

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl ustanoven. 

 

3. Účel zpracování a právní základ pro zpracování: 

 

- Správce zpracovává osobní údaje za účelem vedení evidence členů a s tím souvisejících 

činností 

 

- osobní údaje jsou zpracovávány za účelem žádostí o dotace a pro marketingové a 

informační účely 

 

4. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů: 

- Správce osobních údajů 

 

- Státní orgány, resp. subjekty veřejné moci v případech, kdy je poskytnutí osobních údajů 

uloženo zákonem, zejména orgány státní správy a samosprávy 

 

5. Místo zpracování osobních údajů: 

 

- zpracování osobních údajů probíhá v místě sídla správce  na adrese: Košumberk 80, 538 54 

Luže 

 

 



6. Předávání osobních údajů do zahraničí: 

 

osobní údaje nejsou předávány do zahraničí 

 

7. Doba uložení osobních údajů: 

 

osobní údaje budou uchovávány po dobu jednoho roku ode dne, kdy člen přestane vykonávat 

činnost, pro kterou jsou správcem evidovány 

 

8. Jako subjekt údajů máte následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů: 

 

a) právo kdykoliv odvolat udělený souhlas 

b) právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů a právo na přístup k nim 

c) právo na opravu nebo doplnění osobních údajů 

d) právo na výmaz osobních údajů 

e) právo na omezení zpracování osobních údajů 

f) právo na přenositelnost údajů 

g) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů 

h) právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním 

osobních údajů dochází k porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 

2016/679. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 

00 Praha 7. 

 

  

9. POPIS OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

              Mezi základní bezpečnostní opatření patří: 

- schopnost udržovat důvěryhodnost a integritu dat fyzickým zabezpečením prostředí, 

aplikací a kontrolou systému přístupových práv 

- proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických 

a organizačních opatření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


