Podmínky ochrany osobních údajů
I.
Základní ustanovení
Apoštolská církev, Element, Škroupova 673, Hradec Králové 500 02, IČ: 736 33 283 (dále také jen „správce“),
tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto
nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je
tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).
Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Škroupova 673, Hradec Králové, 500 02
email: info@element.cx
telefon: +420 777 801 349
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě;
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem
na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či
více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity
této fyzické osoby.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:






agenda související se správou a chodem církve,
agenda související se službami pro partnery, dobrovolníky či přátele církve,
správa majetku a souvisejících smluvních vztahů,
pořádání školení, kurzů a dalších akcí v rámci organizace a pro veřejnost,
zabezpečení svateb.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného
zájmu správce či třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů.
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm.
b) GDPR; oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání sdělení a
newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého
marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení
s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.

IV.
Doba uchovávání údajů

Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém
zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V.
Příjemci osobních údajů
V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě (osoby
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, účetní agenda, účetní software…).
Toto předávání je minimalizováno, v některých případech je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících ze
zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti církve. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě,
dbá o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

VI.
Práva subjektu údajů
Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních
údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit.
Za podmínek stanovených v GDPR máte:







právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce
uvedený v čl. III těchto podmínek.

V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv, obraťte se na správce. Můžete k tomu využít vám zaslaný
kontakt na osobu zastupující správce v souvislosti s poskytnutím vašich osobních údajů. Správce můžete
kontaktovat na níže uvedených kontaktech na korespondenční adrese, telefonicky nebo emailem.
Adresa: Škroupova 673, Hradec Králové, 500 02
Email: info@element.cx
Telefon: +420 777 801 349
Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je
zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě,
že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete
k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů.
Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme
měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých
internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou
jste správci poskytl/a.
Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv
žádné riziko a správce s Vámi v budoucnu nebude zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem
zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to
daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.
Lukáš Targosz
Hlavní vedoucí Elementu

