
 

Poučení o zpracování osobních údajů 
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Úvod 

Toto poučení shrnuje základní zásady a podmínky zpracování osobních údajů, které se týkají 

Vás, členů Spolku uživatelů kochleárního implantátu a dalších osob, jež se účastní akcí 

spolku nebo se jinak aktivně podílí na činnosti tohoto spolku. Níže se dozvíte, jak bude náš 

Spolek Vaše údaje zpracovávat, a to zejména s přihlédnutím k obecnému nařízení o ochraně 

osobních údajů (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“). Usilujeme o to, abychom při naplňování 

cílů našeho spolku chránili Vaše soukromí a současně byli maximálně transparentní v tom, 

jak v této souvislosti zpracováváme Vaše osobní údaje. 

 

Správcem Vašich osobních údajů dle tohoto poučení je Spolek uživatelů kochleárního 

implantátu, IČ 60458844, se sídlem V luhu 754/18, 140 00 Praha 4 – Nusle (dále jen „Spolek“). 

Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 6219. 

Spolek je neziskovou organizací založenou v roce 1994 sdružující především rodiče 

implantovaných dětí, dospělé implantované a odborníky zabývající se problematikou 

kochleárních implantátů. 

 

Kategorie subjektů údajů a zdroje údajů 

Spolek zpracovává osobní údaje svých členů a dalších osob, jež se účastní akcí pořádaných 

Spolkem nebo se jinak aktivně podílí na činnosti Spolku (dále také jen „Subjekty údajů“). 

Zdrojem zpracovávaných údajů jsou zpravidla přímo dotčené Subjekty údajů nebo v případě 

nezletilých osob jejich zákonní zástupci či osoby blízké. Některé údaje získává Spolek nepřímo, 

a to především fotografickou či audiovizuální dokumentaci zachycující mimo jiné Vaši osobu 

na akcích pořádaných Spolkem nebo informace Vámi zveřejněné na profilech Spolku v rámci 

sociálních sítí. Po předchozí dohodě s Vámi může Spolek získat také bližší informace o Vaší 

spolupráci s partnery Spolku, jako jsou odborné společnosti (např. Česká společnost 



 

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku) nebo dodavatelé implantabilních sluchových 

řešení. 

 

Účely a právní základy zpracování osobních údajů 

Níže uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje používat. Účelem se rozumí 

důvod nebo cíl určité činnosti, pro kterou jsou osobní údaje shromažďovány a dále 

zpracovávány včetně jejich uchování. Každý jasně vymezený účel zpracování osobních údajů 

musí mít odpovídající právní základ vycházející z Nařízení. Obvykle je celá řada údajů 

vztahujících se k Vaší osobě zpracovávána zároveň pro vícero dále vymezených účelů. 

V některých, ale spíše výjimečných, případech může docházet ke zpracování osobních údajů 

na základě Vašeho souhlasu. Pokud tomu tak je, pak můžete samozřejmě takový souhlas 

kdykoliv bezplatně odvolat na níže uvedených kontaktech.  

Zpracování Vašich osobních údajů ze strany Spolku bude s ohledem na jeho zaměření zpravidla 

zahrnovat také citlivé, respektive zvláštní kategorie údajů, kam patří údaje o Vašem 

zdravotním stavu. Zejména se bude jednat o informace o Vašem případném sluchovém 

postižení a jeho rehabilitaci. V takovém případě bude Spolek provádět zpracování jako 

nezisková organizace především na základě výjimky dle čl. 9 odst. 2 písm. d) Nařízení, a to 

výlučně v rámci svých oprávněných činností. Při tom budeme respektovat, že se takové 

zpracování bude týkat pouze současných nebo bývalých členů Spolku nebo osob 

(zejm. rodinných příslušníků), které se Spolkem udržují pravidelné styky související s  cíli Spolku 

a že tyto osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány mimo Spolek. V případech, 

kdy se výše uvedená výjimka neuplatní, jako např. když se rozhodnete prostřednictvím Spolku 

zveřejnit některé své citlivé údaje v rámci reprezentativního materiálu Spolku, tak Vás předem 

požádáme o Váš výslovný souhlas. 

 

I. Důležitým účelem zpracování osobních údajů všech členů Spolku je vedení seznamu členů 

včetně výběru členských příspěvků v souladu se stanovami Spolku a zákonem. Protože 

vedení evidence členů včetně výběru členských příspěvků je zpracováním údajů, které je 

nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je každý člen, který souhlasil se 

stanovami Spolku, pak je odpovídajícím právním základem takového zpracování, a to i ve 

vztahu k žadatelům o členství ve Spolku, ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. 

 

II. Dalším důležitým účelem zpracování osobních údajů členů Spolků a dalších osob je 

zajištění běžné činnosti Spolku spočívající především ve vzájemné výměně informací, 

pořádání seminářů a školení včetně veřejné propagace Spolku a také zasílání pozvánek 

na akce či jiných sdělení o činnosti Spolku. V této souvislosti jsou osobní údaje členů a 

účastníků akcí Spolku zpracovávány především pro přípravu a samotné uskutečnění 

příslušné akce včetně přiměřené veřejné prezentace takové akce, a to zejména na 

webových stránkách a profilech Spolku v rámci sociálních sítí. Odpovídajícím právním 

základem zpracování Vašich osobních údajů je v takovém případě oprávněný zájem 

Spolku dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. 



 

 

III. V případě, kdy Vám Spolek poskytne své služby spočívající zejména v organizaci táborů a 

pobytů, budou Vaše údaje zpracovány v nezbytném rozsahu pro splnění smlouvy 

uzavřené mezi Vámi a Spolkem na základě Vaší přihlášky na tábor či k pobytu. 

Odpovídajícím právním základem takového zpracování je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) 

Nařízení. 

 

IV. Ačkoli je Spolek neziskovou organizací, je jeho povinností dodržovat příslušné účetní a 

daňové předpisy. Na základě toho Spolek zpracovává v rozsahu nezbytném pro dodržení 

těchto povinností také osobní údaje členů a dalších osob společně s podrobnostmi o 

příslušných účetních transakcích, které se k nim vztahují, jako jsou členské příspěvky, 

platby za služby Spolku (zejm. tábory a pobyty), sponzorské dary, dotace, odměny 

zaměstnanců Spolku a také náklady externích dodavatelů služeb. Odpovídajícím právním 

základem takového zpracování, které je nezbytné pro splnění právní povinnosti Spolku, je 

ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení. 

 

V. Na základě Vašeho (výslovného) souhlasu bude Spolek zpracovávat Vaše osobní údaje 

v zásadě jen v takových případech, kdy nebude možné využít jiný vhodnější právní základ. 

Tak tomu bude zejména v případě, kdy se rozhodnete prostřednictvím Spolku zveřejnit 

některé své (i případně citlivé) osobní údaje v rámci reprezentativního materiálu Spolku 

za účelem propagace Spolku nebo prostřednictvím příspěvků do diskuse na webových 

stránkách a profilech Spolku v rámci sociálních sítí. 

 

Doba uchování osobních údajů 

Spolek nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, doba zpracování je 

omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Osobní údaje budou vždy 

zpracovávány po dobu přiměřenou danému účelu. Délku tohoto období se snažíme omezit 

tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše zájmy, tak i zájmy Spolku. 

Pro účely zajištění běžné činnosti Spolku spočívající v organizaci akcí, u nichž je účast 

bezplatná, bude Spolek uchovávat údaje o jejich účastnících ukládat nejvýše po dobu 3 let od 

termínu konání takové akce. 

Pro účely poskytnutí služeb spočívajících zejména v organizaci táborů a pobytů, u nichž je účast 

placená, bude Spolek uchovávat v rámci evidence smluv a vyúčtování služeb nejvýše po dobu 

5 let od data skončení příslušné akce, abychom současně dodrželi příslušné účetní a daňové 

povinnosti Spolku.  

Pokud budou údaje o účastnících akcí včetně případných fotografií a videozáznamů 

zpracovávány v rámci veřejné prezentace takové akce a propagace Spolku, není doba jejich 

zveřejnění předem omezena. 

Kontaktní údaje členů Spolku a pravidelných účastníků akcí budou pro účely zasílání pozvánek 

na další akce či jiných sdělení o činnosti Spolku sdělení zpracovávány do doby, kdy účastník 



 

vyjádří s takovým zasíláním nesouhlas  nebo se Spolek jinak prokazatelně dozví, že adresát 

sdělení nemá zájem o jejich další zasílání. 

 

Bližší podmínky zpracování a předávání osobních údajů 

V dnešní době většina zpracování probíhá elektronicky, takže i náš Spolek Vaše údaje 

zpracovává převážně automatizovaně v rámci zabezpečeného počítačovém systému. Tím 

samozřejmě není vyloučeno případné manuální zpracování osobních údajů zachycených 

v listinné podobě. 

Poskytnutí zpracovávaných údajů ze strany účastníka je dobrovolné, ovšem bez poskytnutí 

určitých nezbytných údajů nebude přijetí člena nebo účast na akci Spolku dotčené osobě 

umožněna. 

Jednou z našich povinností jako správce osobních údajů je zpracovávat přesné a aktuální 

údaje, případně s ohledem na okolnosti doplnit neúplné údaje. Pokud nám poskytnete 

informaci o změně Vašich údajů, pomůžete nám tuto povinnost řádně plnit.  

Ne všechna zpracování osobních údajů provádí náš Spolek zcela samostatně. Pro zpracování  

Vašich osobních údajů jménem Spolku tak v některých případech využíváme služeb třetích 

stran, tzv. zpracovatelů osobních údajů. Při tom se snažíme vybírat pouze takové zpracovatele, 

kteří jsou dostatečně důvěryhodní a při poskytování svých služeb dodržují písemně dohodnuté 

podmínky zpracování dat. 

Spolek zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným 

příjemcům – dodavatelům externích služeb (typicky programátorské či jiné podpůrné zejména 

technické služby) nebo osobám pomáhajícím Spolku s organizováním akcí. Dále mohou být 

Vaše osobní údaje zpřístupňovány v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a 

daňovým poradcům, auditorům apod., kteří je zpracovávají vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost při poskytování svých vlastních služeb. Na vyžádání či v případě podezření na 

protiprávní jednání mohou být osobní údaje předány také orgánům veřejné správy. Pokud je 

některá z našich akcí spolupořádána jinou osobou, mohou být osobní údaje poskytnuty 

v přiměřeném rozsahu i takovému partnerovi. 

V případech, kdy pro registraci člena nebo přihlášení účasti na akci pořádané Spolkem 

použijete službu Google Formuláře, budou údaje uvedené ve formulářích zpřístupněny také 

společnosti Google. Zásady ochrany údajů společnosti Google, Inc. naleznete zde. V případě, 

že budete komunikovat v rámci profilu Spolku na sociální síti Facebook, věnujte také 

pozornost příslušným podmínkám zpracování osobních údajů společnosti Facebook, které 

naleznete zde.    

Poučení o právech Subjektů údajů 

 

V souvislosti s výše uvedeným zpracováním osobních údajů máte právo u Spolku jakožto 

správce osobních údajů: 

a) požadovat přístup k osobním údajům, které Spolek zpracovává, čímž se rozumí právo 

získat od Spolku potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou, či nejsou 

https://policies.google.com/privacy?hl=cs
https://cs-cz.facebook.com/privacy/explanation


 

zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a 

k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení; 

b) požadovat opravu osobních údajů, které jsou o Vás zpracovávány (čl. 16 Nařízení), pokud 

jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo 

požadovat také doplnění neúplných osobních údajů; 

c) požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení; 

d) požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení ; 

e) získat osobní údaje, které se Vás týkají a které zpracováváme s Vaším souhlasem, nebo 

které zpracováváme pro plnění smlouvy, a to ve strukturovaném, běžně používaném a 

strojově čitelném formátu za podmínek dle čl. 20 Nařízení; 

f) vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se Vaší 

konkrétní situace. 

 

Pokud se domníváte, že Spolek zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje 

Vaše práva, můžete se na nás kdykoli s důvěrou obrátit, případně můžete podat stížnost u 

dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů 

(www.uoou.cz). 

 

Jak můžete Spolek kontaktovat 

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu 

Vašich zákonných práv můžete použít následující kontakty: 

 

Spolek uživatelů kochleárního implantátu 

V luhu 754/18 

140 00 Praha 4 – Nusle 

IČ: 60458844 

e-mail: info@suki.cz  

 

Aktualizace poučení 

Toto poučení můžeme podle potřeby aktualizovat, abychom zohlednili změny  

v postupu zpracování osobních údajů (např. pokud zavedeme nový systém nebo postup, který 

bude obsahovat nový způsob zpracování osobních údajů), nebo abychom upřesnili informace 

obsažené v tomto poučení. Změny budou vždy v souladu s příslušnými předpisy na ochranu 

osobních údajů, zejména Nařízením. 

Doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali případné aktualizace tohoto poučení na 

webových stránkách Spolku. O případných změnách nebo o změně způsobu použití Vašich 

osobních údajů Vás budeme informovat přímo, pokud tak stanoví zákon. 

 

NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁNO: [12/07/2021] 

http://www.uoou.cz/
mailto:info@suki.cz

