INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ČLENY
SPOLKU
Spolek Česká společnost pro technickou normalizaci, z.s», jako správce osobních údajů
tímto v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen
„nařízení"), informuje své členy o níže uvedených skutečnostech:
1) Identita správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je spolek Česká společnost pro technickou normalizaci, z.s.,
(dále jen „ČSTN") se sídlem Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1, IČO 00538868.
1) Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou získány přímo od člena, a to v okamžiku podání členské přihlášky (listinná
či elektronická podoba). Důvod poskytnutí osobních údajů správci je zájem subjektu
údajů/člena o členství. Jsou-li členy spolku právnické osoby, spolek zpracovává některé
osobní údaje zástupců těchto členů. Správce se zavazuje zpracovávat přesné osobní
údaje pouze za účelem:
·

plnění povinností stanovených právními předpisy:

Zpracování Vašich osobních údajů provádíme za účelem vedení seznamu členů, vedení
účetnictví, provádění auditu, plnění oznamovací povinnosti vůči orgánům veřejné moci,
plnění archivační povinnosti, jakož i v dalších případech, kdy nám to ukládá zákon či jiný
obecně závazný právní předpis. Pro tyto účely jste povinni nám osobní údaje v rámci
povinností stanovených jednotlivými právními předpisy poskytnout;
Právním základem zpracování je v tomto případě plnění povinností, které jsou nám uloženy
právními předpisy.
·

realizace oprávněných zájmů:

Osobní údaje zpracováváme také pro účely oprávněných zájmů našeho spolku, mezi které
patří např. ochrana majetku, práv a oprávněných zájmů našeho spolku; kontrola plnění
povinností vyplývajících z členství; komunikace s Vámi; řízení spolku; reporting a
vyhodnocování činnosti v rámci spolku; optimalizace činnosti spolku; evidenční činnost v
rámci spolku.
Právním základem zpracování je v tomto případě realizace našich oprávněných zájmů.
Správce se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše
uvedenými účely neslučitelný. Pokud bychom Vaše osobní údaje zpracovávali pro jiný účel,
než pro který byly Vaše osobní údaje shromážděny, o této skutečnosti Vás budeme
informovat s dostatečným předstihem.
Jsou-li členy spolku právnické osoby, spolek zpracovává některé osobní údaje zástupců
těchto členů.
2) Rozsah osobních údajů

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu ve vztahu k výše
uvedeným účelům, pro které jsou zpracovávány. Rozsah osobních údajů je následující:
- Vaše identifikační údaje uvedené v přihlášce v rozsahu jméno, příjmení, datum narození,
kontaktní a/nebo doručovací adresa, email, telefon.

