Vážení,
vážíme si vaší důvěry, se kterou jste své osobní údaje v minulosti vložili do našich kontaktních
formulářů – přihlášek na akce.
V souvislosti s GDPR bychom vás rádi informovali, jakým způsobem s vašimi osobními údaji
zacházíme.
Země – nezemě, z.s. (dále jen Z-N) přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby
chránilo u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.
Vaše údaje používáme v rámci interních potřeb organizace a zásadně je neposkytujeme třetím
osobám. Uchování a zpracování Vašich osobních údajů je v souladu s platným zákonem č.
101/2000Sb o ochraně osobních údajů, bez možnosti přístupu třetích stran.
Účely zpracování
Přihlášení na akci
V přihlášce na akci nám poskytujete jméno, příjmení, datum narození, telefon, e- mailovou adresu,
zdravotní pojišťovnu, popřípadě upozorňujete na zdravotní a jiné problémy.
Přihlášky v tištěné podobě mají k dispozici instruktoři dané akce.
Instruktoři akce mají také k dispozici seznam účastníků s těmito údaji v tištěné podobě.
Dále mají instruktoři (zdravotník akce) k dispozici potvrzení o bezinfekčnosti a souhlas s lékařským
ošetřením, popřípadě souhlas s jezdeckým výcvikem a potvrzení lékaře k účasti dítěte na akci.
Pro komunikaci s vámi má vedoucí instruktor akce k dispozici e-mailový adresář akce
v elektronické podobě.
Všichni naši instruktoři a spolupracovníci se ve své dobrovolnické nebo jiné smlouvě, kterou s naší
organizací uzavírají, zavazují, že údaje neposkytnou dále třetím osobám.
E- mailová korespondence
Pokud jste přihlásili své dítě nebo sebe na naši akci, popřípadě projevili zájem o zasílání informací
o našich akcích, máme vaši e-mailovou adresu zařazenu v databázi e-mailového adresáře.
Pokud se rozhodnete, že si již nepřejete dostávat další informace a novinky ze Země – nezemě,
můžete se kdykoliv ozvat nebo tak učinit skrze každý následující e- mail. Stačí, když nám na naši
rozesílku odpovíte NEZASÍLAT.
Poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, telefon, adresa, datum narození, (IČO) nezbytně
potřebujeme k plnění smlouvy (např. dobrovolnické smlouvy, darovací smlouvy, atd.).
Vedení účetnictví
Jste-li spolupracovníci nebo zaměstnanci, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně
potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů
a mezd. S vašimi údaji pracuje naše smluvní účetní.
Fotografie z akcí
Přihlášením na akci udělujete souhlas se zpracováním a zveřejněním fotografií, na které jste
zachyceni vy nebo vaše dítě, které jste na akci přihlásili. Tyto fotografie může organizace Z-N
použít v rámci své prezentace v tištěných materiálech, na svých webových stránkách a na svých
sociálních sítích, jako je např. facebook.

Právo na informace
Na požádání vám Z-N podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o
vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly
zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.
Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na
pudiska@volny.cz, kde vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě
dalších podnětů.
Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti
vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že
budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu.
Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto
práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: pudiska@volny.cz. Máte právo na
informace, které jsou plněny již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše
osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje
neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Děkujeme za vaši přízeň

