Společnost horské medicíny, z.s.
(výpis z Veřejného rejstříku a Sbírky listin)

Vnitřní směrnice o ochraně osobních údajů
a audit ochrany osobních údajů ve Společnosti horské medicíny
Evidence členů
Za účelem evidence členů jsou zpracovávány a uchovávány osobní tyto údaje: členské číslo, příjmení,
jméno, datum nebo rok narození, tituly, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní čísla (pevná linka
a/nebo mobilní číslo). Dále povolání a charakteristika zájmů člena, jestliže je člen uvede na přihlášce.
Číslo bankovního účtu slouží k identifikaci placení členských příspěvků. Osobní údaje poskytují členové
v přihlášce.
U členů statutárních orgánů navíc: místo narození, rodné číslo, rodné příjmení (viz Rejstřík a Sbírka).
Tato data jsou uchovávána v textových elektronických souborech a v účetnickém počítačovém
programu ÚČTO. K osobním údajům má přístup pouze prezident, pokladník a/nebo pověřený člen.
Data jsou vedena po dobu členství ve Společnosti a dva roky po skončení členství a poté jsou a data
v PC programu anonymizována.
Za zpracování odpovídá prezident Společnosti.
Přístup k datům: přihlášky a korespondence je uchovávána a zálohována na disku v zaheslovaném
počítači, v zašifrované složce, resp. v programu ÚČTO se zaheslovaným přístupem.
Data jsou poskytována – předávána pokladníkovi a/nebo pověřenému členu.
Určení členové výboru mají přístup pro nahlížení do bankovních účtů Společnosti, k jejím bankovním
transakcím a výpisům v rámci internetového bankovnictví.
Evidence dodavatelů, úředních kontaktů a spolupracujících organizací a partnerů je vedena v adresáři
programu ÚČTO.
Korespondence je vedena v emailové aplikací Outlook (MS Office) a v programu ÚČTO.
Registraci členů na webu Společnosti (www.horska-medicina.cz) pro přístup na stránky členské sekce
zřizuje v administraci webu prezident a/nebo pověřený člen po zaplacení členského příspěvku: zápisem
jména uživatele a jeho emailové adresy a web odesílá uživateli přihlašovací údaje. V případě neplacení
členských příspěvků nebo na žádost je registrace zrušena a účet uživatele smazán. Uživatel má právo
na výpis všech svých údajů, které se na webu vyskytují. O výpis je třeba požádat a uvést emailovou
adresu, která je s uživatelovým účtem spojena.
Předávání a poskytování dat: Osobní data jsou vedena v účetnickém softwaru ÚČTO, do kterého má
zaheslovaný přístup pouze prezident a pokladník (a/nebo pověřený člen). Pokud jsou data předávána,
pouze mezi výše uvedenými osobami, děje se to formou datových souborů, které jsou mimo
zabezpečený software nečitelné. Potřebné výstupy ze softwaru zasílané emailem, pouze mezi výše
uvedenými osobami v souborech PDF, jsou opatřeny heslem a heslo je předáváno zprávou SMS.
Listinná dokumentace: je ukládána u prezidenta, resp. a pokladníka (a/nebo pověřeného člena)
v uzamčeném prostoru.
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Organizace
spolku

prezident

Členové
spolku

2

Absolventi Diplomu
horské medicíny a
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(FÚ, Rejstřík)
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Přihlášení
jménem
a heslem

Prezident,
pověřený
člen,
Členové
společnosti

Prezident, pokladník,
pověřený člen

Přihlášení
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pověřeného
člena
V počítači
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Vysvětlivky. Zákonný titul pro zpracování údajů: PS plnění smlouvy, PPP plnění právní povinnosti, (FÚ...), OZ oprávněný zájem
(po zhodnocení balančním testem, anebo souhlas), S souhlas (např. pro marketing)
Za Společnost horské medicíny:
MUDr. Ivan Rotman, prezident. 22. 5. 2018

