
Zásady ochrany osobních údajů 
 
Charismatická obnova, z.s., IČ: 70839409, se sídlem Národní 139/8, 110 00 Praha, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u 
Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 10975, jako Správce osobních údajů (dále také jako „Charismatická obnova, z.s.“ či „Správce“), 
Vás informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí v souladu s ustanovením čl. 13 a 
následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jako „nařízení GDPR“), na 
základě kterých Správce v souvislosti se vznikem členství zpracovává osobní údaje uchazeče o členství. Správce dále prohlašuje, že 
veškeré osobní údaje zpracovávané správce jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i 
předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů. 
 
 
 1.              ÚVODNÍ SLOVO 
  
V tomto dokumentu se dozvíte zejména: 

1.         Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat; 

2.         Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat; 

3.         Komu mohou být Vaše osobní údaje předány; 

4.         Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a 

5.         Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva. 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, 
můžete se na nás kdykoliv obrátit osobně na e-mailové adrese konference.brno@email.cz. 

Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje v souladu s čl. 28 nařízení GDPR. Jednotlivé účely, pro které správce osobní 
údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.  

Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese http://konference.cho.cz (dále jen 
jako „internetové stránky“). 

Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým 
účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní 
údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo 
uděleného souhlasu. Právo na ochranu osobních údajů však není právem absolutním; musí být posuzováno v souvislosti se svou funkcí 
ve společnosti a v souladu se zásadou proporcionality musí být v rovnováze s dalšími základními právy. 

2.              JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME? 
 
Charismatická obnova, z.s. zpracovává osobní údaje členů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních 
údajů, s 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). Přesto má každá dotčená osoba právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. 
Charismatická obnova, z.s. pak prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Charismatické obnovy, z.s, které nezasahují do zájmů nebo 
základních práv a svobod člena. 

Jedná se o údaje, které nám sdělíte při podání přihlášky o členství v Charismatická obnova, z.s.: 

a)     Jméno a příjmení; 

b)    datum a místo narození; 

c)     státní příslušnost; 

d)    adresa trvalého bydliště; 

e)    e-mailová adresa; 

http://konference.cho.cz/


f)      Telefonní číslo. 

Jednotlivými účely zpracování se míní následující: 

 plnění smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem, který vznikl na základě přihlášky a účasti na konferenci.  

  zasílání pozvánek a jiných materiálů prostřednictvím elektronické pošty  

statistickými účely se dále rozumí anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, typy zařízení, ze kterého 
přicházíte na internetové stránky.  

 

3.  OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU 

Pokud jsme od Vás záskalí souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se tak pro některý z následujících účelů:  

Vyhotovení a zveřejnění fotografií na internetových stránkách z konference pořádané spolkem Charismatická obnova, z.s., 
konané mezi dny 10. 7. – 14. 7. 2019 (dále také jako „konference“). 

 

4.              PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME? 
 
Údaje, které nám poskytujete, slouží k jednoznačné identifikaci zájemců o konferenci, k vedení seznamu účastníků konference a 
k informování účastníků konference o důležitých skutečnostech souvisejících se členstvím. 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a 
nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. 

  

5.              DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu trvání konference, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany 
odvolán. Po zániku členství budou osobní údaje anonymizovány a použity pro vnitřní statistiky spolku Charismatická obnova, z.s. 

Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech 
našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat 
bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání 
Vašeho souhlasu. 

  

6.              NA JAKÉM ZÁKLADĚ MŮŽEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE? 
  
Jak už bylo řečeno, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na 
základě našeho oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu) či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, 
a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám 
zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely  
provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů uvádíme výše. 

  

7.              VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
  
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva: 

a)     právo na přístup k osobním údajům; 

b)    právo na opravu; 

c)     právo na vysvětlení  



d)    právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost osobních údajů; 

e)    právo vznést námitku proti zpracování u Správce a podat stížnost; a 

f)      právo odvolat tento souhlas, kdy toto odvolání souhlasu musí být učiněno písemně, a to zasláním oznámení na e-mailovou adresu 
Správce. 

  

Všechna výše uvedená práva můžete uplatnit skrze e-mailovou adresu konference.brno@email.cz nebo osobně na adrese Národní 8, 
110 00 Praha. 

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 
  

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že můžete požádat Správce o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či 
nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, 
zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě 
zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. 
Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí je účtována náhrada 
administrativních nákladů ve výši 50 Kč za stranu kopie. 

Právo na opravu znamená, že můžete spolek Charismatická obnova, z.s. požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by 
byly nepřesné či neúplné. 
 
Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny 
nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné 
důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.  
 
Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, 
musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, 
výkonu nebo obhajoby právních nároků. 
 
Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely 
přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, 
nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. 
  

8.              JAK JSOU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY? 
  
Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi v souladu s Bezpečnostní 
směrnicí, tak aby bylo zabráněno zpřístupnění těchto osobních údajů nepovolaným osobám. Zejména se jedná o technologické 
zabezpečení počítačů, emailových účtů a mechanické zabezpečení fyzických kopií dokumentů obsahujících osobní údaje.  

9.              JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT? 
  
V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás prosím 
kontaktujte na e-mailové adrese konference.brno@email.cz či písemně na naší adrese: Národní 8, Praha 110 00. 

  

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si 
mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním 
údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá 
komunikace s Vámi monitorována. 

 

http://www.uoou.cz/

