Zpracování a ochrana osobních údajů
v Jednotě českých právníků
Jednota českých právníků, IČ 00444995, se sídlem Ovocný trh 587/14, 110 00 Praha 1, Staré
Město, podle ustanovení čl. 13 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), (dále jen „GDPR“) tímto poskytuje přehled o zpracování o ochraně osobních
údajů v tomto spolku, zapsaném pobočném spolku (Pražské sdružení Jednoty českých
právníků), jakož i jeho organizačních jednotkách bez právní osobnosti (místní sdružení).
Správce osobních údajů: Jednota českých právníků, IČ 00444995, se sídlem Ovocný trh
587/14, 110 00 Praha 1, Staré Město, e-mail: info@jednotaceskychpravniku.cz, ID datové
schránky: mzqcp2y.
Účel a právní základ zpracování osobních údajů: Spolek zpracovává údaje o svých členech
za účelem vedení členské evidence - seznamu členů ve smyslu ust. § 236 o. z. Za účelem
plnění výše uvedených zákonných povinností a pro splnění úkolů prováděných v souladu se
stanovami zpracovává spolek osobní údaje fyzických osob svých členů.
Současně spolek za účelem řádného výkonu své činnosti, zajišťování chodu zejména po
stránce organizační, hospodářské, finanční a daňové, zpracovává osobní údaje smluvních
dodavatelů - fyzických osob z titulu plnění smluvních povinností, a dále v souvislosti s
činností vzdělávací a publikační zpracovává osobní údaje autorů.
Pobočný spolek – Pražské sdružení Jednoty českých právníků, IČ45248559, se sídlem
Ovocný trh 587/14, 110 00 Praha 1, Staré Město, zpracovává osobní údaje účastníků
vzdělávacích akcí (seminářů a přednášek), a to výhradně za účelem evidence přihlášených
osob a jimi uhrazených poplatků (vložného).
Při výše uvedených činnostech spolek uplatňuje vhodná technická a organizační opatření na
ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení, náhodné ztrátě,
úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu.
Právními tituly pro zpracování osobních údajů ve spolku tedy podle GDPR jsou:
- nezbytnost zpracování pro splnění právní povinnosti, která se na správce či zpracovatele
vztahuje;
- nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro
provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
Osobní údaje, které jsou uložené v informačních systémech anebo jsou zpracovány v jiné
podobě (listinné, obrazové apod.), pokud jsou zpracovávány zpracovateli - externími

dodavateli, jsou ochráněny ve smyslu shora citovaného předpisu na základě smlouvy
uzavřené s dodavatelem.
Kategorie osobních údajů:
Identifikační, adresní a kontaktní osobní údaje a údaje plynoucí z členství ve spolku anebo ze
smluvního vztahu. Je-li poskytnutí údajů dobrovolné, je subjekt informován před jejich
poskytnutím. Pokud odvolá svůj souhlas s dobrovolným zpracováním osobních údajů, lze
poskytnuté osobní údaje zpracovávat pouze v rozsahu odpovídajícímu právnímu důvodu
zpracování.
Délka uchovávání osobních údajů:
Délka uchovávání osobních údajů je po dobu členství člena ve spolku. Písemnosti, obsahující
osobní údaje, podléhají skartačnímu řízení a po uplynutí skartační lhůty jsou zahrnuty do
skartačního řízení v souladu s ust. § 8 zák. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
Obdobně jsou likvidovány osobní údaje v digitální podobě.
Předávání osobních údajů do zahraničí
Osobní údaje spolek nepředává do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím podle čl. 44
až 50 GDPR.
Práva a povinnosti subjektů osobních údajů: GDPR umožňuje subjektům osobních údajů v
závislosti na konkrétních právních titulech zpracování osobních údajů uplatnit následující
práva:
a) právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR),
b) právo na opravu – doplnění (čl. 16 GDPR),
c) právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR).
Následující práva mohou být uplatněna pouze v omezeném rozsahu či je nelze uplatnit:
a) právo na výmaz (právo být zapomenut) – čl. 17 GDPR,
b) právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR),
c) právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 odst. 1 GDPR),
d) právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR).
Uplatnění dotazů a žádostí - své dotazy a žádosti můžete uplatnit prostřednictvím
kontaktních údajů správce. Po posouzení důvodnosti žádosti budete do 30 dnů ode dne
obdržení žádosti informováni o způsobu vyřízení a přijatých opatření. Tuto lhůtu je možné v
případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.
V případě jakýchkoliv nesrovnalostí, dotazů či připomínek nás laskavě kontaktujte na tel.
221093259 nebo info@jednotaceskychpravniku.cz

Orgán pro vyřízení stížností - Subjekt osobních údajů má právo podat stížnost u dozorového
orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (čl. 77 GDPR).
Kontaktní údaje úřadu:
Adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7
Telefon: pevná linka: +420 234 665 111 (Ústředna), fax: +420 234 665 444
WWW: oficiální: https://www.uoou.cz
E-mail: oficiální: posta@uoou.cz
ID datové schránky: qkbaa2n

