GDPR Směrnice podle nařízení 2016/679 platná pro EVANGELIKÁLNÍ SPOLEČENSTVÍ
z.s. (dále ES).

A) ES shromažďuje níže uvedené údaje o svých stávajících členech.









Jméno a příjmení
Datum narození
e-mailová adresa
telefonní číslo
adresa
datum vzniku členství
datum křtu
případně číslo účtu pro účely potvrzení daňového potvrzení

Tyto údaje jsou poskytovány dobrovolně při žádosti o členství spolu se souhlasem o nakládání
s osobními údaji dle GDPR. U stávajících členů k datu 25.5.2018 byl souhlas vyžádán prostřednictvím
Google formuláře a je uložen v počítači vedoucího společenství pod heslem v Google formuláři.
Vytištěné souhlasy a papírový seznam členů je uchováván v uzamčené skříňce u vedoucího spolku.
K osobním údajům má přístup vedoucí společenství, případně pracovník sboru a účetní (pro účely
daňového potvrzení). Tyto údaje nejsou vydávány žádné další straně.
Tyto údaje jsou zpracovány za účelem vnitřních potřeb společenství. Např.:
 seznam aktuálních členů
 přehled o bydlišti členů s ohledem na lokální akce
 informování členů ES o aktuálním dění v ES, o chystaných akcích …
 přehled o narozeninách členů
 u křtu – pro potřeby vystavení potvrzení o křtu, pokud o něj požádá
Údaje jsou uloženy po dobu trvání členství ES. Po podání žádosti o ukončení členství budou
vedoucím společenství vymazány. Na žádost bývalého člena ES je možné dále uchovávat jeho
emailovou adresu pro zasílání informací o ES. Každý stávající člen má právo požádat o výmaz,
opravu, doplnění údajů a právo na omezení zpracování.

B) ES shromažďuje níže uvedené údaje o dětech mladších 18 let stávajících členů ES.








Jméno a příjmení
Datum narození
e-mailová adresa
adresa
škola a třída
třída nedělní školy
datum křtu

Tyto údaje jsou zpracovány za účelem vnitřních potřeb společenství. Např.:
 seznam dětí za účelem rozřazení dětí do tříd nedělní školy
 informování rodičů dětí o chystaných akcích pro děti …
 informování starších dětí o akcích
 přání k narozeninám
Údaje jsou uloženy po dobu trvání členství rodičů dítěte nebo do dosažení 18 let věku dítěte. Po
ukončení členství rodičů budou vedoucím společenství vymazány. Po dosažení 18 let věku může
dotyčný požádat o členství v ES, dát souhlas se zpracováním osobních údajů nebo požádat o výmaz
osobních údajů.

C) ES uchovává osobní údaje zaměstnanců ES.
Tyto údaje zpracovává za účelem vytvoření pracovní smlouvy, dále je ze zákona poskytuje správě
sociálního zabezpečení za účelem řádné evidence a zdravotní pojišťovně zaměstnance.

D) ES shromažďuje e-mailové adresy hostů a přátel ES.
Tyto adresy jsou poskytovány dobrovolně za účelem informování o dění v ES a chystaných akcích.
Jsou uchovávány se souhlasem v adresáři počítače pod heslem u vedoucího společenství. Tento
souhlas je kdykoli odvolatelný je možné požádat o výmaz adresy u vedoucího společenství.

E) ES pořizuje a uveřejňuje fotky a záznamy ze svých akcí za účelem prezentace na veřejně
přístupných médiích (na webových stránkách ES a sociálních sítích), v prostorách konání
akcí ES, případně v propagačních materiálech.
Tento fakt je znám členům a členové mají právo vyjádřit nesouhlas se zveřejnění svých fotografií nebo
požádat o výmaz zveřejněné fotografie.

VZOR – SOUHLASU ČLENA ES z.s. SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jméno : _______________________________
Datum narození: _____________________
Souhlasím/ nesouhlasím s tím, aby ES zpracovávalo mé osobní údaje ( jméno, adresu, datum
narození, e- mail, datum zahájení členství a datum křtu) pro potřeby společenství v souladu s
nařízením 2016/679 (GDPR). Beru na vědomí, že kdykoliv mohu požádat o výpis údajů, které jsou o
mé osobě zpracovány, o aktualizaci či o výmaz informací. Tyto informace budou o mě uloženy po
dobu trvání členství ES.
Dále souhlasím s tím, aby ES zveřejňovalo mé fotografie,
A) na webových stránkách ES a sociálních sítích,
B) na nástěnkách nebo v prostorech, kde se konají akce ES,
C) v propagačních a informačních materiálech.
D) Souhlasím i s pořízením audiozáznamu a videozáznamu z akcí, které ES pořádá.
E) SOUHLASÍM, ABY ES ZVEŘEJNILO MÉ JMÉNO A PŘÍJMENÍ (na www stránkách) KVŮLI
KONTAKTU NEBO VEDENÍ SLUŽBY
Nedávám souhlas pro následující účely ____________________( zde uveďte písmeno A-E)
V Brně dne___________________

Podpis ___________________________

