PŘIHLÁŠKA DO SPOLKU
Já, níže podepsaný,
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa bydliště:
Telefon:
E-mail:
coby zákonný zástupce (či osoba k tomu zmocněná zákonným zástupcem):
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
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Adresa bydliště:

prohlašuji, že souhlasím, aby se mé dítě stalo se členem SWANKY, spolek, IČO: 22766421, se sídlem Miroslava
Bajera 6034/6, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl L, vložka 10006 (dále jen „spolek SWANKY“ anebo „spolek“).
Žádám tímto o přijetí mého dítěte za člena spolku SWANKY a o jeho zapsání do seznamu členů spolku
SWANKY.
Svým podpisem stvrzuji, že v případě vzniku členství mého dítěte ve spolku SWANKY bude mé dítě respektovat
jeho stanovy a vnitřní předpisy, se kterými jsem se před podpisem této přihlášky seznámil/a. Beru také na vědomí,
že členství ve spolku SWANKY vzniká schválením této přihlášku předsednictvem spolku SWANKY a zaplacením
členského příspěvku stanoveného na webových stránkách spolku SWANKY, dostupných na adrese
www.swanky.cz.
Jsem si plně vědom/a, že členstvím ve spolku SWANKY vzniká mému dítěti nárok na čerpaní výhod, které jsou
definovány a zveřejněny na webových stránkách spolku SWANKY, dostupných na adrese www.swanky.cz, a že
spolek SWANKY má právo na aktualizaci podmínek výhod členů v průběhu roku.
Coby zákonný zástupce dítěte tímto potvrzuji, že jsem se seznámil/a se zásadami zpracování osobních
údajů členů spolku SWANKY, které tvoří nedílnou součást této přihlášky.
Svoluji se zachycením podoby mého dítěte ve formě fotografií a videí, pořízených při aktivitách
pořádaných spolkem SWANKY, a s jejich rozšiřováním, zvláště pak s jejich zveřejněním na
webových stránkách spolku SWANKY a sociálních sítích, to vše za účelem prezentace a
propagace spolku SWANKY navenek. Svolení je zcela dobrovolné a lze je kdykoli odvolat. Beru na
vědomí, že spolek SWANKY bude toto svolení archivovat za účelem budoucího prokázaní, že jsem mu
toto svolení udělil/a.
V Ostravě, dne ________

Podpis: ______________________
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Je-li adresa bydliště totožná s adresou bydliště dítěte, nemusí se znova vyplňovat.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1

ÚVOD

Spolek SWANKY v souvislosti s výkonem své činnosti zpracovává osobní údaje fyzických osob (tzv. subjekty údajů), které jsou
členy spolku (dále jen „členové“) anebo podaly přihlášku do spolku (dále jen „žadatelé“), včetně osobních údajů zákonných
zástupců členů a žadatelů (dále společně jen „subjekty údajů“).
Z uvedeného důvodu je spolek SWANKY správcem osobních údajů, a dbá proto na to, aby osobní údaje subjektů údajů byly
řádně zabezpečeny a aby při zpracování jejich osobních údajů byla dodržena veškerá pravidla stanovená obecným nařízením o
ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) jakož i dalšími právními předpisy v oblasti nakládání s osobními údaji a jejich
ochrany.
V případě, že je člen nebo žadatel zastoupen svým zákonným zástupcem, zpracovává spolek současně s osobními údaji
takového člena nebo žadatele také osobní údaje jeho zákonného zástupce (či zákonných zástupců). Zpracování osobních
údajů zákonných zástupců spolek provádí za stejnými účely a na základě stejných právních základů, jako zpracování osobních
údajů žadatelů a členů.
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SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je SWANKY, spolek, IČO: 227 66 421, se sídlem M. Bajera 6034/6, Poruba, 708 00 Ostrava,
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10006.
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ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1

Vznik členství a výkon členských práv a povinností

Spolek zpracovává osobní údaje žadatelů o členství ve spolku v souvislosti s podáním přihlášky do spolku, tedy za účelem
vzniku členství ve spolku. Přihláška do spolku je návrhem na uzavření smlouvy (jelikož stanovy jsou smlouvou svého druhu),
resp. návrhem na přistoupení ke stanovám spolku. Pokud by spolek v mezidobí od podání přihlášky do okamžiku vzniku
členství osobní údaje nezpracovával, nemohlo by představenstvo spolku přihlášku do spolku schválit (schválení přihlášky do
spolku je přitom jednou z podmínek vzniku členství dle stanov spolku). Právním základem tohoto zpracování je jednání o
uzavření smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů.
Po vzniku členství člena ve spolku bude spolek zpracovávat osobní údaje svých členů (a případně jejich zákonných zástupců)
za účelem plnění stanov spolku dostupných na www.swanky.cz, tedy za účelem výkonu členských práv a povinností. Pokud by
spolek osobní údaje nezpracovával, nemohl by např. umožňovat svým členům využívat výhod, které členství ve spolku svým
členům přináší. Právním základem tohoto zpracování je plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů.
3.2

Plnění právních povinností

Spolek zpracovává osobní údaje svých členů též za účelem plnění právních povinností spolku, vyplývajících např.
z občanského zákoníku, stanov spolku, účetních a daňových zákonů apod., včetně povinnosti spolku být schopen doložit, že
zpracovává osobní údaje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. Právním základem
tohoto zpracování je splnění právní povinnosti, která se na spolek coby správce osobních údajů vztahuje.
3.3

Oprávněné zájmy

Spolek může zpracovávat osobní údaje členů (a případně jejich zákonných zástupců) také za účelem:
•
•
•

zasílání elektronických zpráv s informacemi a sděleními o aktuálních či plánovaných činnostech, akcích či aktivitách
spolku (dále jen „informace“);
určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;
podávání žádostí o dotace v oblastech souvisejících s činností spolku.

Právním základem tohoto zpracování je oprávněný zájem spolku coby správce osobních údajů.
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ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ

Zpracování osobních údajů pro účely zasílání informací je možné i bez souhlasu členů, resp. jejich zákonných zástupců, a to na
základě oprávněného zájmu spolku. Samotné zasílání informací lze provádět taktéž bez souhlasu, a to konkrétně v souladu s §
7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., pokud to člen či jeho zákonný zástupce původně neodmítl.
Spolek ukončí zpracování osobních údajů pro účely zasílání informací bezodkladně poté, co se člen či jeho zákonný zástupce
odhlásí se z odběru informací, což možné provést v každé zaslané informaci, nebo člen či jeho zákonný zástupce vznese
námitku proti takovému zpracování (za podmínky čl. 21 GDPR).

2/3

5

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Spolek bude poskytovat osobní údaje zejména svým dodavatelům a osobám, jejich služby při své činnosti využívá (tzn.
příjemcům). Těmito příjemci jsou např. subjekty poskytující účetní služby, poštovní služby, právní služby, IT služby,
provozovatelé platebních bran, správci domén, poskytovatelé technické podpory apod. Tyto subjekty budou zpracovávat osobní
údaje buď jako samostatní správci (tedy jako subjekty, které samy určují účely a prostředky zpracování osobních údajů, a to
nezávisle na spolku), nebo jako zpracovatelé (tedy subjekty, které zpracovávají osobní údaje pro spolek, a to na základě jeho
pokynů).
Vedle toho může spolek poskytovat osobní údaje orgánům veřejné moci, pokud mu tuto povinnost ukládají či v budoucnu budou
ukládat obecně závazné právní předpisy, případně orgánům či subjektům majícím na starost poskytování dotací a zpracovávání
žádostí o ně. Tito příjemci budou zpracovávat osobní údaje zejména jako samostatní správci. Za příjemce však nejsou
považovány orgány veřejné moci v rámci výkonu svých vyšetřovacích pravomocí.
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DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Spolek bude zpracovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Zánikem jednoho
z právních základů pro zpracování osobních údajů není dotčeno zpracování osobních údajů (v nezbytném rozsahu) na základě
jiného právního základu.
6.1

Jednání o uzavření smlouvy a její následné plnění

Za účelem vzniku členství ve spolku bude spolek zpracovávat osobní údaje žadatelů od okamžiku podání přihlášky do spolku
do okamžiku, kdy se žadatel stane členem spolku (nebo vezme svou přihlášku zpět).
Za účelem plnění stanov spolku (tedy za účelem výkonu členských práv a povinností, zejména za účelem umožnění využívání
výhod členství) bude spolek zpracovávat osobní údaje členů (a případně jejich zákonných zástupců) po dobu jejich členství ve
spolku.
6.2

Plnění právních povinností

Za tímto účelem spolek bude zpracovávat osobní údaje po dobu trvání příslušné právní povinnosti spolku.
6.3

Oprávněné zájmy

Za účelem zasílání novinek může spolek zpracovávat osobní údaje členů a jejich zákonných zástupců do doby odhlášení ze
zasílání novinek nebo do okamžiku, kdy proti takovému zpracování vznese člen či jeho zákonný zástupce námitku, nebo to
odmítne.
Za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků může spolek zpracovávat osobní údaje po dobu existence
příslušného právního nároku, maximálně však po dobu 1 roku po uplynutí promlčecí lhůty dle obecně závazných právních
předpisů. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jakéhokoli jiného řízení, ve kterém budou řešeny práva či
povinnosti vyplývající z příslušného právního nároku, neskončí doba zpracování osobních údajů k tomuto účelu před
pravomocným skončením takového řízení.
Za účelem podávání žádostí o dotace v oblastech souvisejících s činností spolku bude spolek zpracovávat osobní údaje členů
spolku po dobu členství člena ve spolku, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy delší lhůtu.
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PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Každý subjekt údajů má mimo jiné tato práva: (i) právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15
GDPR), (ii) právo na opravu nebo výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), (iii) právo na omezení
zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR), (iv) právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21
GDPR), zejména proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu spolku, (v) právo na přenositelnost údajů
(za podmínek čl. 20 GDPR) a (vi) právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě, že se subjekt údajů
domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má též právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je
Úřad pro ochranu osobních údajů.
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DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů lze spolek kontaktovat telefonicky na čísle +420 775 728 860/ +420 731
949 094 nebo elektronicky na adrese info@swanky.cz. Obecné informace o zpracování osobních údajů lze nalézt též na
internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů, dostupných na www.uoou.cz.
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