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1. Ochrana osobních údajů 
 

Mladí lidovci, z. s. jsou spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. Cílem těchto 

Zásad zpracování osobních údajů je informovat širokou veřejnost, naše partnery, 

účastníky námi pořádaných akcí a naše členy o tom, jakým způsobem nakládáme 

s osobními údaji. Tento dokument popisuje, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu 

zpracováváme, k jakým účelům a jak dlouho je zpracováváme, komu je 

předáváme a za jakým účelem a jaká jsou práva subjektů údajů. 

Mladí lidovci, z. s. zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 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 

„Nařízení GDPR“).  

Hlavními cíli ochrany osobních údajů jsou zajištění ochrany práv fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a udržování souladu s Nařízením 

GDPR a dalšími právními předpisy. 

Správcem osobních údajů dle Nařízení GDPR je Mladí lidovci, z. s. se sídlem 

Karlovo náměstí 315/7, 120 00 Praha 2, zapsaný u Městského soudu v Praze pod 

sp. zn. L 24918 (dále jen „ML“ nebo „Správce“). Subjektem údajů je fyzická osoba, 

která poskytne osobní údaje Správci. 

2. Principy zpracování 
 

Hlavní principy zpracování osobních údajů vychází z Nařízení GDPR a jsou jimi: 

a) zákonnost zpracování – osobní údaje jsou zpracovávány na základě platných 

právních předpisů, případně s výslovným souhlasem subjektu údajů; 

b) omezení účelem – osobní údaje jsou zpracovávány za předem daným a přesně 

definovaným účelem; 

c) minimalizace údajů a omezení uložení – osobní údaje jsou zpracovány pouze v 

nezbytném rozsahu a po nezbytně dlouhou dobu; 

d) přesnost osobních údajů – nepřesné osobní údaje jsou aktualizovány na 

základě podnětu subjektu údajů; 
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d) korektnost a transparentnost – subjekt údajů má možnost kdykoliv uplatnit 

svá práva vyplývající z Nařízení GDPR; 

e) důvěrnost, integrita a dostupnost – zpracovávané osobní údaje jsou 

zabezpečeny proti zneužití. 

3. Práva subjektu údajů 
 

Subjekt údajů má následující práva: 

a) právo na přístup k osobním údajům – právo získat informaci o tom, zda a jaké 

osobní údaje ML zpracovává, získat další detaily o zpracování a případně také 

kopie zpracovávaných materiálů; 

b) právo na opravu nepřesných osobních údajů; 

c) právo na výmaz – subjekt údajů má právo na výmaz v případě, kdy ML 

neprokáže, že má oprávněný důvod zpracovávat dotčené informace (například, 

když osobní údaje již nejsou potřeba k původnímu účelu); 

d) právo na omezení zpracování – v případě uplatnění některého z práv subjektu 

údajů může být zpracování osobních údajů na žádost subjektu údajů v průběhu 

řešení podnětu omezeno; 

e) právo na přenositelnost – v případě automatizovaného zpracování je možné 

požádat o přenos osobních údajů v běžně používaném formátu k jinému 

zpracovateli; 

f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – námitku je možné 

vznést proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu Správce; 

g) právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování – ML 

v současnosti neprovádí automatizované individuální rozhodování. 

Subjekt údajů má samozřejmě také možnost kdykoliv odvolat svůj souhlas se 

zpracováním osobních údajů. Subjekt údajů může svá práva uplatnit kdykoliv 

prostřednictvím 1. místopředsedy spolku (1.mistopredseda@mladilidovci.cz). 

V odůvodněných případech je také možné obrátit se na dozorový úřad, kterým je 

v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. 
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4. Kategorie osobních údajů a jejich zdroj 
 

Osobním údajem je jakákoliv informace vztahující se k fyzické osobě (subjektu 

údajů). V rámci své činnosti zpracovává ML následující kategorie osobních údajů: 

a) základní osobní údaje – titul, jméno a příjmení, datum narození, státní 

příslušnost, název zaměstnavatele/obor studia, podpis; 

b) kontaktní a adresní údaje – adresa trvalého bydliště, telefonní číslo a emailová 

adresa; 

c) další osobní údaje – rodné číslo, bankovní spojení, čísla dokladů, název 

zdravotní pojišťovny, členství v politické straně; 

d) fyzické zobrazení – fotografie, obrazové a zvukové záznamy z pořádaných akcí. 

Osobní údaje jsou získávány přímo od subjektů údajů na členských přihláškách a 

na pořádaných akcích ve formě písemných prezenčních listin, fotodokumentace 

a videozáznamů. Osobní údaje získáváme také z veřejně dostupných zdrojů, 

např. webových stránek veřejných institucí. 

5. Účel a způsob zpracování osobních údajů a 

doba jejich uložení 
 

Osobní údaje jsou zpracovávány v listinné i elektronické podobě, zpracovávají je 

pouze pověření a proškolení členové Správce. 

Účelem zpracování je: 

a) oprávněný zájem Správce (členství) – základní osobní údaje, kontaktní a 

adresní údaje jsou zpracovány ve formě databáze členů Spolku po dobu členství, 

využívány ke komunikaci se členy Spolku a při dalších běžných činnostech Spolku. 

Poskytnutí osobních údajů je nutné a bez něj by nebylo možné umožnit členství 

ve Spolku. 

b) oprávněný zájem Správce (akce) – další osobní údaje jsou zpracovávány při 

běžných činnostech Spolku (např. vypořádání závazků vzniklých při organizaci 

jednotlivých akcí) a to po dobu danou zákonnými předpisy. 
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c) oprávněný zájem Správce (prezentace) – osobní údaje jsou zpracovány na 

základě účasti na některé z akcí Správce a využívány k prezentaci uskutečněných 

akcí široké veřejnosti. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 10 let, případně 

do odvolání souhlasu subjektem údajů. 

d) zákonná povinnost (smluvní vztahy) – základní osobní údaje, kontaktní a 

adresní údaje a některé další osobní údaje jsou zpracovávány v rámci běžných 

činností Spolku v rozsahu a po dobu daném příslušnými legislativními předpisy. 

6. Předávání jiným zpracovatelům 
 

Osobní údaje jsou zpracovávány Správcem a jiným zpracovatelům jsou 

předávány pouze v případech, kdy tak ukládá legislativa České republiky či 

Evropské unie. 

7. Zabezpečení osobních údajů 
 

Správce přijal adekvátní opatření k zabezpečení osobních údajů především 

v oblasti: 

a) personální politiky (pravidelné proškolení pověřených členů k práci s osobními 

údaji); 

b) fyzické bezpečnosti (bezpečné uložení nosičů osobních údajů),  

c) IT bezpečnosti (legální a pravidelně aktualizovaný software, pravidelně 

aktualizovaná hesla). 


