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Informační memorandum pro členy spolku 

(Informace o zpracování osobních údajů) 

Společnost pro bezlepkovou dietu z.s. (dále SpBD), IČO 26541386, se sídlem Koláčkova 4, 182 00 Praha 

8, pracuje s osobními údaji odpovědně a v souladu s Nařízením ochrany osobních dat fyzických osob 

(GDPR). Zpracování vašich osobních údajů chápeme jako zpracování údajů z důvodu oprávněného 

zájmu. 

SpBD uchovává o svých členech následující informace: 

 Identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, datum narození. Tyto údaje jste nám poskytli 

v přihlášce, případně jste je později aktualizovali. Údaje sbíráme v rozsahu nezbytném pro vaši 

identifikaci, jakožto člena. 

 Kontaktní údaje – adresa, e-mail, telefon. Tyto informace sbíráme za účelem efektivní 

komunikace mezi spolkem a členy spolku. Údaje jste nám poskytli v přihlášce, případně jste je 

později aktualizovali. 

 Údaj o zdravotním stavu - zda máte diagnózu celiakie nebo alergie na lepek (ano/ne) a od kdy 

(rok). Údaj o celkovém počtu členů se zdravotním postižením je po nás vyžadován orgány státní  

správy.  

 Informace o vašem členství – informace o zaplacených členských příspěvcích. 

 

Tato data jsou využívaná následujícím způsobem: 

 Data jsou užívaná k naplnění aktivit, které jsou předmětem činnosti SpBD. Jakožto členové 

SpBD dostáváte pozvánky na naše akce, zasíláme vám na vaši e-mailovou adresu newslettery 

SpBD. 

 Na akcích, které pořádáme, pořizujeme dokumentaci (fotografie, videa). SpBD považuje 

pořizování dokumentace za svůj oprávněný zájem jako dokumentaci aktivit SpBD. 

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

 SpBD vede účetnictví, kde jsou evidovány  informace o vašich platbách členských příspěvků. 

 

Jak dlouho vaše údaje evidujeme: 

 SpBD ukládá osobní údaje svých členů (i bývalých) po dobu danou zákonnými předpisy. Po 

uplynutí příslušných lhůt jsou data mazána. 

 Vaše údaje evidujeme po celou dobu vašeho členství v databázi členů spolku. 

 Informace o vašich členských příspěvcích jsou evidovány po dobu 10 let od uskutečnění 

platby. 

Jaké údaje o vás potřebujeme? 

Jak můžete ovlivnit zpracování údajů? 

Pro činnost SpBD potřebujeme vědět, kdo jste, a mít možnost se s vámi spojit. Za tímto účelem 

potřebujeme vaše identifikační a kontaktní údaje. Vaše osobní a kontaktní informace nikomu 

nepředáváme. Výjimkou jsou informace o vašich platbách členských příspěvků (výpisy z účtu spolku, 

příjmové pokladní doklady), které zpracovává externí účetní firma.  

Vaše další práva 

Vaše data jsou zpracována transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke 

svým údajům, na opravu, na výmaz, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že 

zpracování není v pořádku (právo vznést námitku, právo podat stížnost). 

 

Kontaktní email celiak@celiak.cz 


