Informace o zpracování osobních údajů
poskytovaná v souladu s článkem 13 Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Nařízení).

Správce osobních údajů
Společnost Národního muzea, z. s., se sídlem Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1 – Nové
Město, IČ: 18629733.

Kontaktní údaje správce osobních údajů
RNDr. Irena Jančaříková, telefonní číslo: +420 602 527 363, e-mail: irena_jancarikova@nm.cz, web:
snm.nm.cz.

Účely a právní základ pro zpracování osobních údajů
Společnost Národního muzea, z. s. (dále jen Společnost) bude Vaše osobní údaje zpracovávat ze
zákonného důvodu pro účely svého oprávněného zájmu, kterým je vedení členské evidence spolku a
splnění práv a povinností členů. Konkrétně bude docházet k těmto operacím zpracování osobních
údajů:
a)
b)
c)
d)

zapsání a výmaz člena Společnosti do členské evidence
evidence úhrady členských příspěvků a vedení účetnictví Společnosti
zasílání zpráv, informací a pozvánek o akcích Společnosti
archivace členské evidence.

Bez možnosti disponovat Vašimi osobními údaji v uvedeném rozsahu, nebude možné, abychom Vás
jako člena Společnosti registrovali v členské evidenci.

Osobní údaje, které budou zpracovávány











Jméno a Příjmení, Tituly
Adresa trvalého bydliště (Ulice, Číslo popisné, Město, PSČ, Stát)
Poštovní adresa (Ulice, Číslo popisné, Město, PSČ, Stát)
Datum narození
Telefonní číslo
E-mailová adresa
Sekce Společnosti
Sociální statut člena (student, pracující, důchodce)
Číslo bankovního účtu, bankovní spojení
Vlastnoruční podpis.

Zdroj osobních údajů
Vaše osobní údaje jsme získali přímo od Vás.

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze oprávnění členové Společnosti (členové výboru
Společnosti a výborů sekcí Společnosti).
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Společnost seznam svých členů nezveřejňuje. Společnost nebude zpracovávané osobní údaje
předávat dalším třetím osobám, do třetí země nebo mezinárodním organizacím, ani je nepoužije pro
jiné zde neuvedené účely.

Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání Vašeho členství. Po ukončení Vašeho členství
budou Vaše osobní údaje uloženy v evidenci Společnosti po dobu 10 let, poté budou předány
k archivaci do Archivu Národního muzea a stanou se součástí registratury Společnosti, v níž jsou
evidence členů historicky kontinuálně uchovávány. Archivace osobních údajů ve veřejném zájmu je
tudíž slučitelným zákonným způsobem zpracování osobních údajů.

Práva subjektu údajů a automatizované rozhodování
Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani
k profilování.
Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě
omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů
k jinému správci.
Máte také právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
e-mail: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n, web: https://www.uoou.cz, budete-li mít za to,
že Společnost Národního muzea, z. s. při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu
s Nařízením.
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