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Zásady zpracování osobních údajů zákazníků Nomad Society, z.s.
(Informace poskytované při získávání osobních údajů od subjektu údajů podle
čl. 13 a 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
Spolek Nomad Society, z.s., IČ: 07095503, se sídlem Hněvotínská 936/22, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
(dále jen „spolek“) si klade za cíl chránit vaše soukromí. Spolek chce, abyste si mohli být naprosto jisti,
že jako správce nakládá s vašimi osobními údaji s řádnou péčí a v souladu se svými povinnostmi
vyplývajícími z platných právních předpisů. Spolek by Vás proto rád informoval o tom, jak zpracovává
Vaše osobní údaje:

Proč spolek zpracovává Vaše osobní údaje?
Spolek zpracovává Vaše osobní údaje pro následující účely:
a) Spolek bude primárně Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem uzavření smlouvy o

b)

c)

d)

e)

f)

poskytnutí služeb a následně za účelem poskytnutí objednaných služeb. Právním důvodem
zpracovávání Vašich osobních údajů je plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení
o ochraně osobních údajů), přičemž rozsah osobních údajů, které musíme pro účely smlouvy
zpracovávat, je částečně určen příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Spolek bude Vaše osobní údaje zpracovávat i za účelem zasílání newletteru či zasílání
pozvánek nebo komerčních sdělení. Právním důvodem zpracovávání osobních údajů subjektů
údajů je vámi udělený souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).
Spolek bude zároveň zpracovávat Vaše osobní údaje i pro účely případného hájení vlastních
zájmů v soudním, správním či trestním řízení. Právním důvodem zpracovávání Vašich
osobních údajů je oprávněný zájem spolku (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně
osobních údajů). Oprávněný zájem je spatřován v možnosti ochrany práv spolku.
Účetní doklady a záznamy, které mohou obsahovat Vaše osobní údaje, je spolek povinen
zpracovávat za účelem plnění povinností podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Právním
důvodem zpracovávání osobních údajů je plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c)
obecného nařízení o ochraně osobních údajů),
Osobní údaje nacházející se na daňových dokladech je spolek povinen zpracovávat i za účelem
plnění daňových povinností podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Právním
důvodem zpracovávání osobních údajů je plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c)
obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
Vaše údaje budeme zpracovávat i za účelem vedení evidence žádostí subjektů údajů a
způsobu jejich vyřízení. Právním důvodem zpracovávání Vašich osobních údajů je oprávněný
zájem spolku (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Oprávněný
zájem je spatřován v možnosti prokázat soulad s požadavky obecného nařízení o ochraně
osobních údajů.

Jaké Vaše osobní údaje spolek zpracovává?
a) Pro účely uzavření smlouvy o poskytnutí služeb a následně za účelem poskytnutí objednaných
služeb zpracovává spolek následující osobní údaje:
▪ jméno, příjmení,
▪ datum narození,
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b)

c)

d)
e)
f)

▪ e-mail,
▪ telefonní číslo,
▪ korespondenční adresa,
▪ adresa trvalého pobytu,
▪ informace o objednané službě).
Pro účel zasílání newletteru či zasílání pozvánek nebo komerčních sdělení zpracovává spolek
následující osobní údaje:
▪ jméno, příjmení,
▪ e-mail,
▪ telefonní číslo,
▪ názvy účtů na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn
atd.),
▪ korespondenční adresa.
Pro účely případného hájení vlastních zájmů v soudním, správním či trestním řízení bude
spolek zpracovávat následující osobní údaje:
▪ jméno, příjmení,
▪ datum narození,
▪ e-mail,
▪ telefonní číslo,
▪ adresa trvalého pobytu,
▪ korespondenční adresa,
▪ informace o objednaných a poskytnutých službách,
▪ informace o provedených platbách,
▪ informace o příp. reklamacích a stížnostech a způsobu jejich vyřízení.
Pro účel plnění povinností podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, spolek zpracovává účetní
doklady a účetní záznamy.
Pro účel plnění daňových povinností podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
spolek zpracovává daňové doklady.
Pro účel vedení evidence žádostí subjektů údajů a způsobu jejich vyřízení budeme
zpracovávat následující osobní údaje týkající se Vaší osoby:
▪ jméno, příjmení,
▪ datum narození,
▪ e-mail,
▪ telefonní číslo,
▪ adresa trvalého pobytu,
▪ korespondenční adresa,
▪ žádost o vykonání některého z práv zaručeného obecným nařízením o
ochraně osobních údajů,
▪ informace o vyřízení žádosti a příslušná komunikace s Vámi.
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Jak dlouho bude spolek Vaše osobní údaje zpracovávat?
Vaše osobní údaje spolek zpracovává jen po dobu nezbytně nutnou. U některých dat je tato doba
stanovená přímo zákonem, u jiných se odvíjí např. od Vašeho souhlasu či oprávněného zájmu spolku.
a) Pro účely uzavření smlouvy o poskytnutí služeb a následně za účelem poskytnutí objednaných
služeb spolek zpracovává osobní údaje jenom do chvíle poskytnutí služby.
b) Pro účel zasílání newletteru či zasílání pozvánek nebo komerčních sdělení bude spolek osobní
údaje zpracovávat jenom po dobu, na kterou byl udělen souhlas nebo do chvíle, kdy bude
souhlas odvolán.
c) Pro účely případného hájení zájmů v soudním, správním či trestním řízení bude spolek osobní
údaje zpracovávat po dobu 4 let od data, kdy byla nebo měla být poskytnuta služba, nebo do
doby skončení předmětného řízení, pokud toto přesáhne dobu 4 let od data, kdy byla nebo
měla být poskytnuta služba.
d) Účetní doklady a účetní záznamy je nutné zpracovávat podle § 31 zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, po dobu 5 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají.
e) Daňové doklady je nutné zpracovávat podle § 35 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění
uskutečnilo.
f) Pro účel vedení evidence žádostí subjektů údajů a způsobu jejich vyřízení budeme Vaše osobní
údaje zpracovávat po dobu 4 let od uplatnění některého z práv podle obecného nařízení o
ochraně osobních údajů.

Spolek Vaše osobní údaje chrání
K zajištění ochrany Vašeho soukromí vynakládá spolek značné úsilí a přijal za tímto účelem řadu
zásadních opatření. Spolek zaručuje ochranu zpracovávaných osobních údajů bezpečnostními
opatřeními určenými čl. 32 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Nad svými osobními údaji budete mít pořád kontrolu
Máte právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů odvolat. Toto právo
se samozřejmě vztahuje jenom k těm osobním údajům, které spolek zpracovává na základě Vašeho
souhlasu.
Máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů, které spolek zpracovává. Jako správce Vašich
osobních údajů má spolek povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud
-

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
jste odvolal souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a zároveň neexistuje žádný další
právní důvod pro zpracování;
vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody správce
pro zpracování;
osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie
nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
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K výmazu osobních údajů nemůže spolek přistoupit, pokud je zpracování údajů nezbytné pro splnění
právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, pro určení, výkon nebo
obhajobu právních nároků.
Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, které spolek zpracovává. Na základě Vaší žádosti
Vám i v budoucnu (po dobu, po kterou bude spolek Vaše osobní údaje zpracovávat) spolek poskytne
informace o
-

účelu, pro který jsou Vaše osobní údaje zpracovány;
kategorii dotčených osobních údajů;
případných příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou
zpřístupněny, zejména příjemcích ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
plánované době, po kterou budou osobní údaje u spolku uloženy, příp. kritéria použitá pro
stanovení této doby;
existenci práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se Vaší osoby nebo
omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
právu podat stížnost u dozorového úřadu;
skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, které má pro
Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká, a přinejmenším v
těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a
předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Máte právo na opravu Vašich osobních údajů, které spolek zpracovává. Na základě žádosti opravíme
nepřesné osobní údaje týkající se Vaší osoby, které spolek zpracovává.
Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou nezbytné pro splnění
úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je spolek pověřen, a
zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, a které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů
spolku. Dotčené osobní údaje v takovém případě nebude spolek dále zpracovávat, pokud neprokáže
závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami,
nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Máte právo, aby spolek omezil zpracování Vašich osobních údajů. Zpracovávání osobních údajů
spolek omezí v případě, že
-

budete popírat přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby spolek mohl
přesnost osobních údajů ověřit;
zpracování osobních údajů by bylo protiprávní a odmítal byste výmaz osobních údajů a místo
toho žádal o omezení jejich použití;
již by spolek osobní údaje nepotřeboval pro účely zpracování, ale vy byste je požadoval pro
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
jste vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, nezbytné pro splnění
úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je spolek
pověřen, a zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, a které je nezbytné pro účely našich
oprávněných zájmů, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních., dokud nebude
ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud bylo zpracování osobních údajů omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich
uložení, zpracovány pouze s Vašim souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních
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nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného
zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.
Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, které spolek zpracovává. Na základě Vaší
žádosti předá spolek Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
formátu jinému správci, kterého označíte. Výkonem práva na přenositelnost však nesmí být nepříznivě
dotčena práva a svobody jiných osob.
Všechna výše uvedená práva máte možnost uplatnit prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu
nomadsociety2018@gmail.com. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce
od jejího obdržení. Ve výjimečných případech můžeme, s ohledem na složitost a počet žádostí, danou
lhůtu prodloužit o další 2 měsíce (o tomto Vás budeme neprodleně informovat).

Aktualizace zásad ochrany soukromí
Spolek je oprávněn provádět změny těchto zásad tak, aby v nich byly zohledněny nové procesy
probíhající v spolku a také vývoj právní úpravy. Každou novou verzi těchto zásad Vám spolek zašle.
Spolek vás bude ale i předem informovat o všech změnách, jež by mohly mít vliv na Vaše osobní údaje.

Jaké máte možnosti, když nebudete spokojeni s tím, jakým způsobem spolek Vaše osobní
údaje zpracovává?
Pokud nejste spokojeni s tím, jakým způsobem spolek Vaše osobní údaje zpracovává, tedy pokud se
domníváte, že spolek postupuje při zpracovávání Vašich osobních údajů protiprávně, nebo se
domníváte, že došlo k porušení některých z Vašich výše uvedených práv, máte možnost obrátit se se
stížností na dozorový úřad – Úřad pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00
Praha 7; e-mail: posta@uoou.cz; www: https://www.uoou.cz; pevná linka: +420 234 665 111
(ústředna); fax: +420 234 665 444).
V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek nebo stížností se můžete obrátit i na předsedu spolku
pověřeného agendou ochrany osobních údajů: Andrej Lobotka, e-mail: lobotka.drey@gmail.com.

