Informace pro členy Moravskoslezského spolku na ochranu zvířat
o zpracování osobních údajů
podle ustanovení 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
V souladu s 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) (dále jen „GDPR“) Vám
podáváme informaci o zpracování Vašich osobních údajů od 25. května 2018.
Při vstupu do naši organizace jste nám poskytli své osobní údaje pro spolkové potř eby. Dovolte,
abychom Vám níže osvětlili způsob uchovávání a zpracovávání Vašich osobních údajů a požádali
Vás o souhlas s jejich dalším uchováváním.
Kdo je správce Vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?
Správcem Vašich osobních údajů je Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat, se sídlem Na Čtvrti
453/37, Ostrava-Hrabůvka, 700 30, email: pomahamezviratum@gmail.com, webové stránky
www.mssoz.cz
Kdo je zodpovědný za uchovávání a ochranu osobních údajů?
Vaše údaje jsou uchovávány a zpracovávány Bc. Veronikou Daňkovou, místopředsedkyní MS spolku
na ochranu zvířat, e-mail: dankovaveronika1@centrum.cz.
Jaké osobní údaje shromažďujeme?
Shromažďujeme osobní údaje, jako je Vaše jméno a příjmení, adresa, telefon a email, které jste nám
poskytl/a při vstupu do MS spolku na ochranu zvířat jako náš člen/dobrovolník/pěstoun.
K jakému účelu Vaše osobní údaje potřebujeme?
Osobní údaje, které jste nám poskytl/a při vstupu do naši organizace, využíváme pouze nárazově,
pokud Vás potřebujeme informovat o plánované členské schůzi nebo zaplacení členských ročních
poplatků v případě členů, nebo v případě pěstounů, pokud sháníme novou dočasnou péči pro
některého z našich zvířecích svěřenců, v případě dobrovolníků Vás můžeme kontaktovat, pokud
chceme využít některou z aktivit, kterou jste nám při našem prvním kontaktu nahlásili (kterou byste
byli ochotni vykonávat pro naši neziskovou organizaci).
Jinak jsou Vaše osobní údaje shromážděny v jednom excelovém souboru, uloženém v počítači
Veroniky Daňkové, pověřené správou těchto údajů, a nejsou nijak jinak využívány ani používány
krom výše zmíněných aktivit.
Komu mohou být Vaše osobní údaje předány?
Vaše osobní údaje nepředáváme žádnému jinému subjektu ani osobě s výjimkou údajů uvedených
v adopční smlouvě, které jsou poskytovány třetímu subjektu, a to portálu na registraci čipů
www.backhome.cz. Zde registrujeme všechny psy, kteří prošli naší organizací. Zvířata jsou
registrovaná naší organizací z důvodu toho, kdyby došlo k jejich ztrátě, abychom měli jistotu, že čip je
skutečně registrován na majitele, a pes mu tudíž bude navrácen. Portálu Backhome poskytujeme tyto
údaje: jméno a adresu nových majitelů a jejich telefonní číslo. O zapsaných zvířatech vedeme

excelovou tabulku, kterou spravuje a čipy registruje naše členka Lucie Rybářová, telefon 604 829 890,
email: LucyRybarova@centrum.cz; zde jsou uváděny tyto osobní údaje nových majitelů: jméno
a příjmení, adresa, telefon, příp. email. Tabulka čipů je uložena v osobním počítači výše zmíněné
zodpovědné osoby a kromě evidence osobních údajů v registru čipů s nimi není nijak jinak nakládáno.
V případě pěstounů je tabulka s kontaktními údaji zpřístupněna i ostatním členům našeho výboru
(složení výboru naleznete ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin po zadání názvu Moravskoslezského
spolku na ochranu zvířat nebo IČO, a to zde: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrikfirma.vysledky?subjektId=811512&typ=PLATNY), kteří je mohou podle potřeby kontaktovat v
otázce poskytnutí dočasné péče zvířeti.
Vaše údaje nebudou poskytnuty mimo území Evropské unie.
Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje uchováváme po dobu Vašeho členství v naší organizaci, v případě pěstounů a
dobrovolníků po dobu, po kterou jsou ochotni vykonávat pro naši organizaci dobrovolnou pomoc,
maximálně však po dobu tří let. Po ukončení členství nebo dobrovolnické činnosti pro spolek, jsou
údaje členů/pěstounů/dobrovolníků kompletně vymazány a nikde již nejsou uchovávány ani nijak dál
zpracovávány. V případě, že budete souhlasit s uchováváním a zpracováním dat i po uplynutí doby tří
let, souhlas musí být udělen opětovně.
Jaká jsou Vaše práva a povinnosti?
V rámci GDPR máte následující práva, co se týče zpracování a zacházení s Vašimi osobními údaji:









právo na přístup k osobním údajům,
právo na opravu, resp. doplnění,
právo na výmaz,
právo na omezení zpracování,
právo na přenositelnost údajů,
právo vznést námitku,
právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či
obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování,
právo odmítnout, aby Vaše osobní údaje byly spolkem zpracovávány a/nebo uchovávány. V
případě, že nebudete souhlasit se zpracováním a/nebo uchováváním Vašich osobních údajů,
nebude však možno Vás zařadit do seznamu platných členů/dobrovolníků/pěstounů spolku a
nevzniknou Vám s tím spojená práva a povinnosti, která z členství vyplývají.

V případě, že souhlasíte s výše uvedenými informacemi, Vás požádám o Váš podpis.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s výše uvedenou informací.
Příjmení, jméno:
Podpis:
Datum:

..................................................................................

