Interní směrnice pro nakládání s osobními údaji spolku Mladiinfo
ČR, z.s.

1. Účel směrnice a její závaznost
Mladiinfo ČR, z.s. zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními
předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) a s účinností
ode dne 25. května 2018 také v souladu s nařízením EU 2016/679 (Obecné nařízení
o ochraně osobních údajů).
Tato směrnice je vydávána za účelem konkretizace povinností vyplývajících z těchto
právních předpisů.
Směrnice je závazná pro všechny členy spolku Mladiinfo ČR, z.s. a další oprávněné
osoby, které disponují osobními údaji zpracovanými tímto spolkem v rámci výkonu
svých povinností v tomto spolku.
2. Vymezení pojmů
Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace, která se týká určené nebo
určitelné fyzické osoby.
V rámci činnosti spolku se může jednat zejména o tyto údaje:

● při návštěvě webu: cookies, IP adresa;
● při výpůjčce v Knihovně věcí v Brně: jméno a příjmení, e-mailová adresa,
telefonní číslo, datum narození, číslo občanského průkazu nebo cestovního
pasu, uživatelské jméno a heslo při registraci do online portálu Knihovny věcí
v Brně;
● při přihlašování se na pořádané akce: jméno a příjmení, e-mailová adresa,
telefonní číslo;
● při spolupráci se spolkem (dobrovolník): jméno, jméno a příjmení, e-mailová
adresa dobrovolníka;
● při přihlášení k odběru newsletteru: jméno a příjmení, e-mailová adresa;
● při přihlašování se na projekt: jméno a příjmení, e-mailová adresa, adresa
bydliště, telefonní číslo, kopie cestovních dokladů, státní občanství či povolení
k trvalému pobytu, datum a místo narození, kontakt na kontaktní osobu v
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případu nouze, údaje o stravovacích omezeních, zdravotní stav, bankovní
údaje, Participant Reference Number (je-li relevantní), údaje o případných
tělesných indispozicích s ohledem na účast na projektu, pohlaví, popř.
zaměstnanecký status

V případě účasti na projektu mohou být sdíleny jméno, příjmení a e-mailová adresa
ostatními účastníky, a to za účelem zabezpečení řádné přípravy účastníků na
projekt.

V některých případech mohou být některé osobní údaje (jméno, příjmení) využity k
veřejné prezentaci s cílem podpořit účast cílové skupiny na budoucích projektech.
Takto však budou osobní údaje využity pouze, pokud k tomu v konkrétním případě
udělí účastník předchozí souhlas.
Subjektem údajů je ten, o jehož údaje se jedná. Subjekty v tomto smyslu jsou tedy
zejména:
-

dobrovolníci spolku;
zaměstnanci spolku;
členové spolku;
účastníci projektů spolku;
návštevníci webové stránky;
účastníci akcí pořádaných spolkem;
návštěvníci Knihovny věcí.

Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace s nimi činěná, tedy včetně jejich
zobrazení, uložení v papírové podobě, přepsání do databáze, opravy apod.
Obdobím, ve kterém souhlasí subjekt se shromažďováním osobních údajů je
období, po které má spolek po předchozím souhlasem subjektu oprávnění
zpracovávat osobní údaje:
● po období aktivní činnosti ve spolku (dobrovolníci, členové spolku), případně
určené období ve kterém je nutné uchovávat osobní údaje s ohledem na
vztah osoby ke spolku (zaměstnanci);
● po období projektu a dobu vymezenou po jeho skončení v čl. 5 (Doba k
ukládání osobních údajů a jejich následná likvidace);
● období jsou podrobně vymezena v čl. 5 (Doba k ukládání osobních údajů a
jejich následná likvidace).
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Poučení o nakládání s osobními údaji je poučení dostupné na webu
www.mladiinfo.cz.
Souhlas se zpracováním osobních údajů je písemný souhlas se zpracováním
údajů podepsaný subjektem údajů.
Shromažďování osobních údajů je systematický postup, jehož cílem je získání
osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací.
Likvidací osobních údajů se rozumí fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické
vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování.
Správce osobních údajů je subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování
osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj (Mladiinfo ČR, z.s.).
Oprávněná osoba je každý subjekt, který na základě pověření správcem (Mladiinfo
ČR, z.s.) zpracovává osobní údaje. Oprávněnými osobami v rámci spolku jsou
zejména:
-

členové spolku;
zaměstnanci spolku;
dobrovolníci pověření správcem osobních údajů v míře nezbytné pro výkon
úkolů určených spolkem.

Seznam zpracovatelů osobních údajů je seznam subjektů, které dále pracují s
osobními údaji poskytnutými spolku. Jedná se o tyto subjekty:

Dům zahraniční spolupráce

Poskytování osobních údajů pro účely
zpracování,
implementace,
evaluace,
propagace a financování projektů v Erasmus+
a v Evropském sboru solidarity.

Evropská komise

Poskytování všech nezbytných osobních údajů
pro účely zpracování a financování projektů v
Erasmus+ a v Evropském sboru solidarity,
včetně všech relevantních platforem, jako jsou
např. YouthPass, European Youth Portal,
Mobility Tool…

Národní agentura konkrétní země Poskytování
zpracování,

osobních údajů
implementace,

pro účely
evaluace,
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propagace a financování projektů v Erasmus+
a v Evropském sboru solidarity.
Partnerská organizace projektu

Poskytování všech nezbytných osobních údajů
pro účely zpracování a financování projektů v
Erasmus+ a v Evropskémsboru solidarity.

Česká pošta s.p.

Odesílání a přijímání zásilek.

DHL Express (Czech Republic)

Odesílání a přijímání zásilek.

YouTube LLC

Vložená YouTube videa.

Instagram, Inc.

Zobrazení fotografií z Instagramu na webu.

Google LLC

Google Apps (e-maily, dokumenty…), cloudové
úložiště, mapy, měření návštěvnosti webu.

Facebook, Inc.

Komentáře na webu, zacílení příspěvků na
Facebooku.

Mailchimp

E-mailová adresa, popř. jméno v mailing listu
aplikace.

Ing. Martin Kedroň, DiS.

Vedení
účetnictví,
zpracování
ekonomické poradenství.

daní,

3. Základní zásady nakládání s osobními údaji
Mladiinfo ČR, z.s. zpracovává osobní údaje korektním a transparentním způsobem v
souladu s touto směrnicí.
Mladiinfo ČR, z.s. zpracovává osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu a po dobu
nezbytnou k danému účelu dle pokynů v interní směrnici.
Mladiinfo ČR, z.s. zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů.
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4. Vnitřní pravidla a povinnosti upravující povinnosti členů spolku
Odpovědná osoba
Za oblast ochrany osobních údajů, včetně odpovídajícího nastavení procesů a
vedení dokumentace jsou osobně odpovědné všechny oprávněné osoby s těmito
údaji v rámci spolku nakládající.
Oprávněné osoby jsou povinny zpracovávat osobní údaje pouze ke stanovenému
účelu a v rozsahu úkolů, které jim byly stanoveny.
Informování subjektů údajů, účel zpracování

Všechny odpovědné osoby zajistí informování subjektů, jejichž údaje zpracovává a
informují konkrétní subjekt údajů o účelu a době, po kterou budou jeho os. údaje
uchovávány, a to:
-

písemným souhlasem se zpracováním osobních údajů;
případně zveřejněním informací na webové stránce.

Zabezpečení osobních údajů
K osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby a ty jsou povinni zachovávat
mlčenlivost o osobních údajích.
Veškeré dokumenty, které obsahují osobní údaje, oprávněné osoby ukládají:
-

Google disk spolku;
fyzicky v Kanceláři spolku v místech tomu určených.

5. Doba k ukládání osobních údajů a jejich následná likvidace
Dokumenty se uchovávají pouze po nezbytnou dobu a následně se buď archivují,
vymažou z elektronické databáze nebo skartují.
Pokud Mladiinfo ČR, z.s. přestane shromažďovat a zpracovávat osobní údaje,
provede jejich likvidaci následujícím způsobem:
- skartace originálních písemností;
- vymazání v elektronických databázích.
Doba ukládání osobních údajů je přesně vymezena v následujícím přehledu.
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Doba ukládání jednotlivých osobních údajů

Kategorie osobních údajů Uchování

Doba ukládání údaje
údajů

po ukončení

Osobní údaje redaktorů

likvidace
na základě souhlasu činnosti

údajů

po ukončení

Akce v Brně

likvidace
na základě souhlasu akce

Erasmus+ a ESC projekty

likvidace údajů 1
na základě souhlasu ukončení projektu

Newsletter

- fyzicky: po zanesení do
Mailchimp bude zkartováno
- na webu: automatický výmaz
na základě souhlasu po odhlášení z odběru

přihlášky
členů

členů,

seznam

likvidace
na základě souhlasu spolku

údajů

při

rok

po

opuštění
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