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Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů v EURACHEM-ČR z.s. (GDPR) 

Verze dokumentu: 2018_001 

Tento dokument popisuje, jakým způsobem používáme a zpracováváme osobní údaje, které jste nám 

poskytl/a. Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat, pokud máte dotazy ohledně 

osobních údajů. Na jakékoliv otázky vám rádi odpovíme. 

Totožnost a kontaktní údaje správce: 

Firma či jméno a příjmení:    EURACHEM-ČR z.s. 

Sídlo: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pasteurova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO:   48550400 

Tel.:  +420 220 414 324 

E-mail:  sekretariat@eurachem.cz 

 

Jaký typ osobních údajů shromažďujeme? 

Osobní údaje shromažďujeme pouze za účelem evidence členů spolku, pro zasílání informací o akcích 

Eurachem-ČR nebo informačních dokumentů a publikací na základě členství ve spolku. K zasílání 

těchto informací, pro možnost rychlého telefonického kontaktu a k zasílání faktur za členské příspěvky 

potřebujeme Jméno, Příjmení, Dodací adresu, Fakturační adresu, Telefonní číslo, E-mail a platební 

údaje dle typu platby. Jiné osobní údaje nezpracováváme. 

Za jakým účelem zpracováváme osobní data? 

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro přehled o všech členech spolku, a to k těmto účelům: 

 Zasílání informací o aktuálních otázkách zabezpečení kvality a připravovaných seminářích 

 Rozesílání Zpravodaje a dalších publikací. 

 Zasílání faktur za členské příspěvky 

 Informace o organizaci valného shromáždění spolku. 

Pokud máte další dotazy k této problematice, obraťte se na pověřenou osobu prostřednictvím e-mailu 

sekretariat@eurachem.cz. 
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Jaké osobní údaje sdílíme s třetími stranami? 

Vaše osobní údaje nikdy nepředáváme třetím osobám. 

Doba zpracování osobních údajů 

Zpracování osobních údajů bude z naší strany probíhat po dobu členství ve spolku. Po této době máme 

ještě data uložena další 2 roky. Po této době archivujeme pouze zákonem požadované dokumenty. 

Jaké bezpečnostní postupy týkající se uchovávání osobních dat používáme? 

EURACHEM-ČR z.s. přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít 

k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, 

neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití 

osobních údajů. Jsou to: 

1. Uložení osobních údajů v databázi formátu Access zabezpečené heslem. 

2. Schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či 

technických incidentů. 

3. Proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických 

a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování. 

4. Víceúrovňový firewall. 

5. Antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů. 

6. Šifrovaný přenos dat prostřednictvím IT technologií. 

7. Přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby správce (tajemník a hospodář spolku). 

8. Servery s osobními údaji uzamčené v serverovně. 

 

Obecná ustanovení 

1. Člen EURACHEM-ČR z.s. poskytuje své osobní údaje spolku za účelem plnění členských 

práv a povinností dle Stanov spolku. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu 

není podmínkou členství. 

2. Člen poskytuje své osobní údaje dobrovolně a souhlasí s jejich uložením v členské databázi za 

výše uvedených podmínek. 

3. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické i listinné podobě dle platných stanov spolku. 

4. V případě, že by se člen domníval, že spolek provádí zpracování jeho osobních údajů, které je 

v rozporu s ochranou soukromého a osobního života člena nebo v rozporu se zákonem, 

zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

 Požádat spolek o vysvětlení, 

 Požadovat po spolku odstranil takto vzniklý stav 

5. Požádá-li člen o informace ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu spolek povinen 

tuto informaci na jeho elektronickou adresu nebo písemně poštou předat. Spolek má právo za 

poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující 

náklady nezbytné na poskytnutí informací, a to v případě opakované žádosti. 

6. Pro účely prodeje příruček Kvalimetrie, využívání služeb dodavatelů, podávání žádostí o 

grantové prostředky a jejich čerpání zpracovává EURACHEM-ČR z.s. také pouze jméno a 

příjmení kontaktní osoby, název instituce, IČ, fakturační (případně i dodací) adresu, e-mail, 

telefonní číslo a platební údaje. 



7. Osobní údaje členů jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji členů se řídí 

příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, v platném a účinném znění. 

8. Veškeré pochybení, dotazy, únik nebo zneužití osobních údajů můžete hlásit na příslušný Úřad 

na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). 


