INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tímto oznámením Vás spolek Pacientské sdružení Inko-gnito, z.s. informuje o podmínkách zpracování osobních údajů,
které Spolku poskytnete podáním přihlášky ke členství ve Spolku.
Kategorie osobních údajů a správce osobních údajů
Údaje o Vašem jménu, příjmení, roku Vašeho narození, adrese Vašeho bydliště a Vaší e-mailové adrese (dále jen „Vaše
osobní údaje“), uvedené v přihlášce, bude spolek Pacientské sdružení Inko-gnito, z.s., IČ: 068 60 346, se sídlem
Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl L, vložka 69951, (dále jen „Spolek“) zpracovávat jako správce osobních údajů. S otázkami týkajícími se zpracování
osobních údajů se na Spolek můžete obracet písemně, a to doručením dotazu nebo jiné žádosti na adresu sídla Spolku
nebo na e-mailovou adresu: info@inko-gnito.cz.
Právní základ, účel a doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje bude Spolek zpracovávat za účelem řízení o přijetí Vaší osoby za člena Spolku; nestanete-li se členem
Spolku, Spolek Vaše osobní údaje nebude používat a neprodleně zajistí jejich výmaz.
Stanete-li se členem Spolku, Spolek bude Vaše osobní údaje používat v rozsahu nezbytném pro zajištění fungování
Spolku podle pravidel stanovených pro něj právními předpisy a stanovami Spolku, a to za účelem správy vnitřních
záležitostí Spolku a dalších činností Spolku. Spolek bude za uvedenými účely zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu
trvání Vašeho členství ve Spolku, resp. po dobu, po kterou je Spolek povinen uchovávat tyto osobní údaje podle právních
předpisů.
Po dobu trvání Vašeho členství ve Spolku bude Spolek zpracovávat Vaše osobní údaje, včetně údaje o Vaší e-mailové
adrese, případně také za účelem rozesílání sdělení o činnosti Spolku a o Spolkem organizovaných akcích, a to na základě
Vašeho souhlasu, který Spolku můžete udělit zaškrtnutím příslušného políčka na přihlášce k členství ve Spolku (resp. na
elektronickém formuláři přihlášky, který je k dispozici na webové stránce Spolku). Udělení tohoto souhlasu je
dobrovolné.
Příjemci osobních údajů
K Vašim osobním údajům bude mít přístup pouze Spolek a členové výboru Spolku, případně jimi pověření zaměstnanci
nebo zástupci Spolku.
Vaše práva a způsob, jakým je můžete uplatnit
Podle příslušných právních předpisů a za podmínek v nich stanovených máte mimo jiné právo: (i) kontrolovat, zda má
Spolek v držení nějaké údaje o Vaší osobě a o jaký druh údajů se jedná, a vyžádat si přístup k těmto údajům nebo jejich
kopie; a (ii) požádat o opravu, doplnění nebo vymazání Vašich osobních údajů, které jsou nepřesné nebo které jsou
zpracovávány v rozporu s příslušnými požadavky právních předpisů; a (iii) požádat Spolek, aby omezil shromažďování,
zpracovávání nebo používání Vašich osobních údajů; a (iv) uplatnit Vaše právo na přenositelnost údajů.
Dále máte právo kdykoliv uplatnit námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, včetně Vaší e-mailové adresy, které
jste Spolku poskytl(a) za účelem zasílání sdělení o činnosti Spolku a jím pořádných akcích, a právo kdykoliv odvolat Váš
souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, který jste pro tento účel Spolku udělil(a) (přičemž toto odvolání nebude
mít vliv na Vaše členství ve Spolku nebo na zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před odvoláním souhlasu).
Svá práva můžete uplatnit doručením žádosti nebo stížnosti na adresu sídla Spolku - Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1
- nebo jejich doručením na e-mailovou adresu: info@inko-gnito.cz.
V případě pochybností o zákonnosti zpracování Vašich osobních údajů Spolkem nebo o postupu Spolku při vyřizování
Vaší žádosti se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
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