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LEX - sdružení na ochranu práv majitelů zbraní z.s.
Směrnice o nakládání s osobními daty
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Účel směrnice
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

2.

Účel sběru dat a souhlas subjektů s jejich shromažďováním
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

3.

Účelem této směrnice je stanovení pravidel pro zacházení s osobními údaji ve spolku LEX
- sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, z.s. (dále jen “Spolek”) podle zákona
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Spolek shromažďuje osobní údaje v souladu s § 18, odst. 1 písm. c) zákona a za tímto
účelem sbírá od členů tato data:
■ Jméno a příjmení
■ Datum narození
■ Adresa
■ E-mail
Tato data poskytuje člen spolku při vstupu do spolku.
Spolek neshromažďuje ani nezpracovává žádné osobní údaje výše neuvedené a žádné
údaje ze zvláštní kategorie.

Data uvedená v odst. 1.2 jsou sbírána výhradně pro provoz spolku, informování členů o
činnosti spolku podle výše uvedeného ustanovení zákona a nejsou žádným způsobem
dálě šířena. Rovněž nejsou tato data předávána třetím osobám.
Souhlas se zpracováním údajů v rozsahu stanoveném touto směrnicí projevuje člen
spolku odesláním přihlášky (jakoukoliv formou) ke členství ve Spolku. Seznámení s touto
směrnicí potvrzuje zaškrtnutím příslušného políčka v přihlášce.
Směrnice je dostupná elektronicky na webových stránkách Spolku nebo v tištěné podobě
na adrese sídla spolku.
Souhlas se zpracováním dat může osoba odvolat písemně zasláním dopisu na
korespondenční adresu spolku nebo elektronicky na adresu clenstvi@gunlex.cz.

Způsob ochrany sbíraných dat a přístup k těmto datům
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

K přihláškám zaslaným fyzickou formou má přístup statutární orgán a osoby
Představenstvem Spolku pověřené evidencí členů. Papírové přihlášky jsou po zpracování
do Interní členské databáze bezpečným způsobem skartovány.
Z elektronicky zaslané přihlášky je po zpracování do Interní členské databáze a přidělení
členského čísla odstraněna korespondenční adresa a datum narození. Plné údaje jsou
uchovávány pouze v Interní členské databázi.
Přístup k interní členské databázi mají pouze osoby Představenstvem Spolku pověřené
vedením evidence členů. Záznamy o činnostech osob nakládajících s osobními údaji v
členské databázi jsou vedeny elektronicky. Tyto osoby jsou smluvně vázány mlčenlivostí.
Interní členská databáze je uložena a technicky i procesně zabezpečena tak aby tato data
nemohla být zneužita jakoukoliv třetí osobou.
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3.5.

3.6.
3.7.
3.8.

4.

Jméno a příjmení osoby mohou být zobrazeny na interním fóru Spolku u příspěvků
odeslaných osobou. Toto interní fórum je přístupné pouze registrovaným členům Spolku
po zadání přihlašovacích údajů.
Jméno a příjmení, členské číslo a email člena mohou být na interním členském fóru
zobrazeny Administrátory a Moderátory fóra.
Výše uvedené osoby jsou povinny zvolit takový postup, aby po ukončení práce s daty,
která jsou předmětem ochrany, neměla třetí osoba možnost přístupu k těmto datům.
Pro účely plnění závazků vyplývajících z partnerských smluv je každému členu
vygenerován unikátní klíč, který je uveden na členském průkazu formou QR kodu a URL.
Tento klíč zobrazí pouze členské číslo člena a platnost jeho členství v daném roce.
Nejsou zobrazeny žádné další osobní údaje.

Závěrečná ustanovení
4.1.

4.2.
4.3.

Osoby uvedené v bodě 3 této směrnice jsou povinny seznámit se s touto směrnicí a jejími
novelizacemi a toto seznámení potvrzují vlastnoručním podpisem. Oprávněné osoby jsou
si rovněž vědomy trestně právních a finančních sankcí, které mohou být uděleny v
případě, že bude porušen zákon.
Tato směrnice může být revidována pouze písemně a to představenstvem spolku.
Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího schválení.

V Praze dne 13.11.2019
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