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Zásady ochrany osobních údajů členů sdružení 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jste dostali proto, že  sdružení Zelený strom – sdružení dětí a 

mládeže, IČ : 65401387, Gollova 536/1, Praha 10, zapsané do obchodního rejstříku, (dále jen 

„Sdružení“) o vás zpracovává informace, které představují „osobní údaje“.  

Sdružení odpovídá za zpracování vašich osobních údajů, neboť rozhoduje o tom, proč a jak se budou 

zpracovávat, a proto vykonává činnost správce.  

 

Žádáme vás, abyste si pečlivě přečetli tyto Zásady ochrany osobních údajů, které stanoví, v jakém 

kontextu zpracováváme vaše osobní údaje, a vysvětluje vaše práva a povinnosti, když se tak děje.  

1 Jaké osobní údaje o vás Sdružení zpracovává? 

- vaše obecné a identifikační údaje (např. jméno, křestní jméno, příjmení, datum a 

místo narození, rodné číslo, trestní bezúhonnost, zdravotní stav, státní příslušnost, číslo 

průkaz totožnosti nebo cestovního pasu, e-mailovou a/nebo poštovní adresu, telefonní 

číslo na pevnou nebo mobilní linku) 

2 Pro jaké účely Sdružení zpracovává vaše osobní údaje? 

2.1 Právní základ pro zpracování 

Sdružení zpracovává vaše osobní údaje pouze tehdy, jestliže: 

- zpracování je nezbytné k plnění našich smluvních závazků vůči vám;  

- zpracování je nezbytné pro splnění právních nebo regulačních povinností Sdružení;  

- zpracování je nezbytné k ochraně vašich zásadních zájmů nebo zásadních zájmů jiných 

osob; 

- zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy Sdružení.  

 

2.2 Účely zpracování 

Sdružení zpracovává Vaše osobní údaje pro následující účely: 

- vedení a správy personální agendy související s pracovněprávním vztahem; 

- školení 

- správy mzdové agendy; 

- k jakýmkoli jiným účelům uloženým zákonem a orgány státní správy.  

3 Kdo má přístup k vašim osobním údajům a komu se převádějí? 

Sdružení vaše osobní údaje nesdílí ani nezpřístupňuje třetí straně s výjimkou těch, které jsou 

uvedeny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. 
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K vašim osobním údajům mohou získat přístup následující kategorie příjemců: 

- poskytovatelé služeb, kteří poskytují Sdružení služby a produkty; 

- poskytovatelé účetních služeb či služeb informačních technologií,  

Výše uvedené třetí strany jsou smluvně povinny chránit důvěrnost a bezpečnost vašich osobních 

údajů, v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny i 

předány kterémukoli vnitrostátnímu regulačnímu nebo donucovacímu veřejnému orgánu či 

soudu, pokud je Sdružení povinen tak učinit na základě příslušných zákonů. 

4  Jak Sdružení chrání vaše osobní údaje? 

Sdružení chrání Vaše osobní údaje před náhodným nebo protiprávním zničením nebo 

pozměněním, náhodnou ztrátou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem a proti jiným 

protiprávním formám zpracování. Sdružení zpracovává pouze ty osobní údaje, které jsou 

přiměřené, relevantní a nikoli nadbytečné, jak je požadováno pro splnění výše uvedených cílů.  

5 Jak dlouho Sdružení zpracovává vaše osobní údaje? 

Sdružení zpracovává vaše osobní údaje pouze tak dlouho, jak je nezbytné pro splnění účelu, pro 

který byly shromážděny, anebo pro splnění právních požadavků.   

6 Jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit? 

Následující práva můžete uplatnit za podmínek a v mezích stanovených zákonem: 

- právo na přístup ke svým osobním údajům 

- pokud se domníváte, že jakékoli s vámi související informace jsou nesprávné, zastaralé nebo 

neúplné, požádat o jejich opravu nebo aktualizaci;  

- právo požadovat vymazání svých osobních údajů nebo jejich omezení na konkrétní 

kategorie zpracování;  

- právo zcela nebo částečně zpochybnit zpracování svých osobních údajů; a 

v každém případě máte kromě výše uvedených práv také právo podat stížnost příslušnému 

orgánům pro ochranu údajů. 

 

Máte-li další dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte 

Sdružení, prosím, písemně na výše uvedené adrese. 
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