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

Informační memorandum o ochraně osobních údajů* 
členů Společnosti horské medicíny, absolventů Diplomu horské medicíny 

a dalších zájemců o problematiku horské medicíny 

Tento dokument poskytuje členům Společnosti horské medicíny (dále SHM), absolventům Diplomu 

horské medicíny (dále DiMM) a dalších zájemců o problematiku horské medicíny (dále zájemci) 

informace o způsobu zpracování jejich osobních dat a o právech s nimi souvisejících. 

SHM uchovává o svých členech následující informace: 

• Identifikační údaje – zejména jméno, příjmení, tituly, datum narození, specializace a zájmy, 
které jste poskytli v přihlášce, případně jste je později aktualizovali. Tyto údaje sbíráme 
v rozsahu nezbytném pro vaši identifikaci, jakožto člena. U DiMM a zájemců se eviduje jen titul, 
jméno, příjmení a email, a to s uděleným souhlasem k zasílání informací. 

• Kontaktní ani jiné údaje nejsou nikde souhrnně uváděny. Slouží ke komunikaci mezi vedením 
SHM a jejími členy. 

• Informace o vašem členství – datum vstupu, případně odchodu, informace o zaplacených 
členských příspěvcích, účast ve volených orgánech SHM. 

• Informace o vaší činnosti v SHM – zejména účast na zasedáních, seminářích a jiných akcích, 
které sami poskytnete, jakožto o veřejně publikované činnosti a informace z médií, včetně 
případné obrazové dokumentace.  

Tato data jsou využívána následujícím způsobem: 

• Data jsou primárně užívána k naplnění činnosti SHM, tedy shromažďování a šíření informací 
z oblastí horské medicíny (viz Stanovy) a k organizaci zasedáních, seminářích a jiných akcích 
SHM. 

• Pokud jste členy výboru SHM jsou vaše jména a funkce uvedena na webu SHM. Kontaktní údaje 
mohou být uvedeny jen na vaši výslovnou žádost. 

• SHM pořizuje zápisy ze schůzí SHM, včetně účasti členů, Přístup mají pouze členové SHM 
v sekci Members Access. přístupných.  

• Na akcích, které pořádá, pořizuje SHM fotografickou dokumentaci, na které můžete být, pokud 
se akce zúčastníte, také zachyceni. SHM považuje pořizování fotodokumentace za svůj 
oprávněný zájem jako dokumentaci aktivit spolku. O akcích jsou zpracovávány Sborníky 
a Bulletiny, které jsou veřejně přístupné. 

• Údaje, které uvedete při e-mailové komunikaci, zůstávají zachovány na mailovém serveru. 

• SHM vede účetnictví. kde se mohou objevit informace o vašich platbách vůči spolku. Tyto 
informace jsou neveřejné (viz dokument Vnitřní směrnice o ochraně osobních údajů a audit 
ochrany osobních údajů ve Společnosti horské medicíny) 

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?  

• SHM ukládá osobní údaje svých členů (i bývalých) po dobu danou zákonnými předpisy 
a oprávněnými zájmy sdružení. Po uplynutí příslušných lhůt jsou data mazána. 

•  Vaše kontaktní informace jsou drženy po celou dobu vašeho členství a ještě 2 následující roky 
po odchodu, za účelem zajištění vypořádání činnosti bývalého člena. 

• Vaše kontaktní informace na webových stránkách SHM jsou v případě účasti ve vedení SHM 
odstraněny nejpozději do 3 měsíců po skončení vašeho mandátu 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=740308&typ=UPLNY
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=740308&typ=UPLNY
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/stanovy2018.pdf
http://www.horska-medicina.cz/spolecnost/
http://www.horska-medicina.cz/members-access/


•  Informace o vašich členských příspěvcích a dalších finančních kontaktech jsou drženy 8 let od 
jejich uskutečnění, tedy po dobu, kdy může být účetnictví SHM předmětem finanční kontroly. 

• Databázi členů, včetně bývalých členů (jejich osobních údajů) drží SHM po neomezenou dobu 
pro účely archivace ve věci historického výzkumu. Tyto informace nejsou zpřístupňovány 
subjektům mimo pověřené členy výboru SHM. 

Jaké údaje o vás potřebujeme? Jak můžete ovlivnit zpracování údajů? 

• Pro činnost SHM potřebujeme být schopni vědět kdo jste a mít možnost se s vámi spojit. Za 
tímto účelem od vás potřebuje vaše identifikační a kontaktní údaje. 

• Pro zveřejnění kontaktních informací u vedoucích činitelů SHM vás písemně žádáme o souhlas, 
který nejste povinni udělit a pokud jej udělíte, můžete jej kdykoliv odvolat. 

• V případě pořizování fotodokumentace, zápisů ze schůzí a akcí SHM považujeme zpracování 
informací za oprávněný zájem SHM. Při porovnání oprávněnosti zájmů SHM a újmy, které se 
vám, jako členům, dostává na vašich právech, jsme vyhodnotili, že SHM je oprávněna tyto 
činnosti vykonávat. 

Komu vaše údaje předává SHM? 

• Vaše osobní, kontaktní, členské informace a vybrané informace o vaší činnosti nejsou nikam 
předávány. 

Vaše další práva 

• Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na 
přístup ke svým údajům, resp., kopii svých dat na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se 
domníváte, že zpracování není v pořádku.  

• 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 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. 

• 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. 

• Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u soudu. 

Vysvětlení 

• Pro neziskové subjekty (nadace, spolky...) je povoleno držet informace o svých členech 
(i bývalých), nebo o osobách, které s ním udržují pravidelné styky v souladu s jeho cíli. Tyto 
údaje však nesmí být bez souhlasu osob, o kterých jsou vedeny, poskytováno mimo tento 
subjekt. 

• Osobní údaje lze zpracovávat pro účely archivace. GDPRi uvádí několik možných účelů a to mj. 
vědecký, historický či statistický výzkum. Tento archiv však musí být podřízen deklarovanému 
cíli a musí být chráněna základní práva a zájmy osob, o kterých jsou údaje uchovávány. 

Za výbor Společnosti horské medicíny MUDr. Ivan Rotman, prezident. 22. 5. 2018 

i *GDPR General Data Protection Regulation neboli obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým 
názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, je nový právní předpis EU, kterým je zaváděna evropská reforma ochrany osobních 
údajů. Platí od 25. 5. 2018 

                                                           


