Školní Klub Rodičů a Přátel Lipence, z.s.
Černošická 168, 155 31 Praha-Lipence
IČO: 266 40 023
e-mail: skrpal@zslipence.cz
(dále jen „Spolek“).

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů
Pravidla pro seznam členů spolku stanovuje § 236 občanského zákoníku.
Vedení evidence členů Spolku je zákonným zpracováním údajů ve smyslu čl. 6 GDPR, v tomto
případě není nutno, ani nelze vyžadovat souhlas se zpracováním osobních údajů. GDPR nijak
speciálně neupravuje a tím ani nebrání zpracování kontaktních údajů.
Vedení a použití dobrovolně sdělených čísel telefonů či e-mailů, např. pro zasílání pozvánek či
nekomerčních sdělení, např. zpravodajů, je realizací oprávněného zájmu spolku podle čl. 6 odst. 1
písm. f) GDPR.
Spolek vede za účelem evidence svých členů jejich neveřejný seznam obsahující tyto údaje: jméno a
příjmení, adresa trvalého bydliště, elektronická doručovací adresa a podpis na prezenční listině.
Seznam členů je veden v písemné, tak i v elektronické podobě, která slouží jako záloha dat.
Seznam členů je veden po dobu jednoho roku od zániku členství.
Na údaje a výkazy vedené na základě nezbytných právních povinností se vážou zákonem stanovené
skartační lhůty.
Za zpracování, evidenci, ochranu a bezpečné uložení těchto výkazů jsou zodpovědní členové Výboru.
V souladu se stanovami Spolku provádí zápis a výmazy ze seznamu členů Výbor Spolku. Výbor
provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výbor provede
výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
V souladu se stanovami Spolku je seznam členů neveřejný. Výbor Spolku je povinen vydat ve lhůtě 15
dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá. Každý člen, a to i bývalý, obdrží
na svou žádost od Spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze Seznamu členů obsahující údaje o
své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly na základě žádosti člena změněny nebo
vymazány.
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člen Výboru spolku

V Praze dne 25. 5. 2018

