Zásady ochrany osobních údajů
Sdružení taoistického tai chi v České republice, z.s.

Úvod
Sdružení taoistického tai chi v České republice, z.s. (dále jen Sdružení), shromažďuje a používá určité typy
osobních údajů o členech, kteří přicházejí do styku s organizací v rámci její legitimní charitativní činnosti.
Sdružení je správce osobních údajů. Tyto osobní údaje jsou shromažďovány a patřičně zpracovávány bez ohledu
na to, zda jsou shromažďovány v papírové podobě, uchovávány v počítači nebo jsou zaznamenány na jiné
medium. Všechny zpracovávané osobní údaje jsou zabezpečeny podle Všeobecného nařízení o ochraně osobních
údajů (dále GDPR) 2018.
Sdružení nakládá s osobními údaji bezpečným způsobem a respektuje soukromí jedinců. Osobní údaje jsou
zpracovávány v souladu se zákonem a správným a ohleduplným způsobem. Sdružení usiluje o minimální
zpracování osobních údajů. Pokud je to nezbytné, zpracovává Sdružení pouze minimum osobních údajů.

Jaké osobní údaje budeme používat?
Sdružení všeobecně shromažďuje pouze kontaktní údaje, jako je jméno, adresa, telefon, emailová adresa atd.
Bankovní údaje mohou být shromažďovány pro konkrétní finanční účely.

Jak se Vaše osobní údaje používají?
Právní povinnost, pro kterou Sdružení shromažďuje osobní údaje, je zajistit, aby dotyčná osoba byla uznána za
člena Sdružení, zaručit její členské výhody včetně možnosti účastnit se aktivit a akcí, a vést evidenci o jejím
členství. Jednou z těchto výhod je informování o připravovaných akcích. Toto oznámení může být zasláno
emailem. Údaje nejsou zpracovávány pro jiné účely.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?
Uchovávání osobních údajů je nezbytné proto, aby Sdružení správně plnilo své úkoly anebo dostálo zákonným
povinnostem. Sdružení uchovává osobní údaje po nezbytně dlouhou dobu.

S kým budeme osobní údaje sdílet?
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro účely, pro které byly shromážděny, a oprávněnými osobami,
které mají povinnost zachovat diskrétnost a důvěrnost přijatých údajů.
Sdružení může sdílet údaje s ostatními přidruženými mezinárodními organizacemi, které jsou zapojeny do
®

propagace a praktikování umění Taoistického tai chiTM (například Fung Loy Kok Institute of Taoism ). Osobní
údaje jsou shromažďovány pro konkrétní účely zmíněné výše a jakékoliv sdílení těchto údajů je jen pro tyto
účely. Údaje jsou dále sdíleny, pokud to je nezbytné, pro provedení smlouvy uzavřené s dotyčnou osobou nebo
pokud k tomu dotyčná osoba dala souhlas. Osobní údaje jsou sdílené jen pro tento účel míře nezbytné.
V konkrétních případech mohou být vybrané údaje zpracovány a sdíleny s třetími stranami bez souhlasu dotyčné
osoby, pokud je to považováno za nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů dotyčné osoby nebo jiné
osoby (příklad: někdo má nehodu a nemůže dát souhlas, jeho osobní údaje jsou sdíleny pro účely okamžité
lékařské pomoci).
Kromě toho existují okolnosti, ve kterých je sdílení osobních údajů s třetími stranami povoleno, např. pokud je
zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění zákonného požadavku, nebo pokud soudy jednají v rámci své
právní příslušnosti.

Vaše práva a možnosti
Sdružení nebude používat vaše osobní údaje bez souhlasu. Členství nebude uděleno bez souhlasu.
Máte následující práva:


Právo na poskytnutí informací: máte právo zeptat se, jaké vaše osobní údaje Sdružení zpracovává



Právo na přístup k údajům: můžete chtít předložit údaje, které o vás uchovává



Právo na opravu: můžete požádat o opravu nesprávných údajů



Právo být zapomenut: máte právo požádat o smazání a odstranění údajů, které o vás uchovává



Právo k námitkám: máte právo vznést námitku ohledně zpracování vašich osobních údajů. Sdružení
žádosti vyhoví, pokud neexistují oprávněné důvody ke zpracování.

Přenos vašich údajů na mezinárodní úrovni
Vaše osobní údaje mohou být přeneseny do zahraničí a bezpečně uloženy na serveru. V současné době se naše
databáze členů nachází v Holandsku a také používáme servery v USA. Databáze v Holandsku je provozována v
souladu s GDPR. Servery, které používáme v USA, jsou spravovány organizacemi, které jsou členy Privacy Shield
Framework* a jsou povinné dodržovat GDPR.
* Systém ochrany osobních údajů přenášených z EU do USA.

Kontakt:
Osoba zodpovědná za ochranu osobních údajů: František Šmejda
Adresa sídla: Haštalská 11, Praha 1
Email: info@taoist.cz
Telefon: +420 605 191 310
Verze: vytvořena v červnu 2018

