
 MLADÍ EVROPANÉ – JEF CZ, Z. S. 
KOLOVÁ 1480/32, RADOTÍN, 153 00 PRAHA 5 
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO 266 80 335 

 

   

 

Zásady zpracování osobních údajů 

 AUTOR 
 

Mladí evropané – JEF CZ, z. s. 
 

 

 VERZE  1.4 

 DATUM  
 

27. září 2021 
 

 

 KONTAKT info@mladievropane.cz 

1. Úvod 

1. Správcem osobních údajů je spolek Mladí evropané – JEF CZ, z. s., se sídlem Kolová 
1480/32, Radotín, 153 00 Praha 5, identifikační číslo 266 80 335, zapsaný ve 
spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka L 15206 (dále 
jen "spolek Mladí Evropané" nebo "správce"). 

2. Veškeré zpracování osobních údajů probíhá na základě a v souladu s nařízením EP a 
Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů.  

2. Definice 

3. V tomto dokumentu: 

"členství" znamená řádné nebo čestné členství ve spolku Mladí Evropané, jak 
je definováno ve stanovách spolku Mladí Evropané; 

"subjekt údajů" znamená fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují;  

"osobní údaje" znamená veškeré informace o identifikované nebo 
identifikovatelné fyzické osobě; a 

"zpracování" znamená jakákoli operace nebo soubor operací, která je 
prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci 
automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, 
strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, 
použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení 
či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.  

3. Zdroje a druh osobních údajů, právní základ pro zpracování 

4. Správce provádí zpracování osobních údajů poskytnutých subjektem údajů výlučně při 
vyplnění členské přihlášky nebo obdobného dokumentu, a to na základě souhlasu 
uděleného subjektem údajů. 
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5. Subjekt údajů může souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to 
žádostí zaslanou na kontaktní e-mail info@mladievropane.cz, či prostřednictvím řádně 
doručené písemné žádosti. 

6. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů není slučitelné se členstvím ve 
spolku Mladí Evropané. 

7. Správci jsou subjektem údajů poskytovány následující druhy osobních údajů: 

(a) identifikační a adresné údaje (např. jméno a příjmení, adresa, datum narození); 

(b) kontaktní údaje (např. adresa pro elektronickou komunikaci, telefonní číslo); a  

(c) další osobní údaje spojené se členstvím subjektu údajů (např. číslo bankovního 
účtu, povolání). 

2. Účely a způsob zpracování 

8. Správce provádí zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů, a to 
výhradně pro účely komunikace se subjektem osobních údajů, pro účely vedení 
seznamu členů, a pro marketingové účely. 

9. Osobní údaje jsou správcem zpracovávány manuálně i automaticky. 

10. Ochrana osobních údajů je při správě i zpracování technicky a organizačně zabezpečena 
v souladu s platnou legislativou.  

3. Práva subjektu údajů 

11. Na základě platné legislativy má subjekt údajů mimo jiné následující práva: 

(a) právo na přístup, opravu, omezení a výmaz osobních údajů; 

(b) právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů; 

(c) právo na přenositelnost osobních údajů; 

(d) právo vznést námitku; 

(e) právo na informace týkající se porušení zabezpečení osobních údajů; a 

(f) právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (sídlo: Pplk. Sochora 
27, 170 00, Praha 7, webová stránka: www.uoou.cz). 

4. Doba uchovávání 

mailto:info@mladievropane.cz
http://www.uoou.cz/
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12. Správce osobní údaje uchovává a zpracovává do odvolání souhlasu ze strany subjektu 
údajů, v jiném případě po dobu nezbytně nutnou.  

5. Závěrečná ustanovení 

13. Tato verze dokumentu je platná od 27. září 2021. 
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