
Zásady ochrany osobních údajů spolku Společnost 
pro zvířata, registrovaným jako  

ZO ČSOP Společnost pro zvířata - 01/90. 
 

Správce osobních údajů 

Tyto zásady ochrany osobních údajů spolku Společnost pro zvířata (dále jen „Zásady“) se řídí 
Nařízením 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 
(pozn. General Data Protection Regulation GDPR) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů), které nahradilo zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů. 

 Správcem a současně zpracovatelem osobních údajů je spolek Společnost pro zvířata, 
celým názvem ZO ČSOP Společnost pro zvířata 01/90, IČ 65401760, se sídlem Michelská 
48/5, 140 00 Praha 4, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v 
Praze pod sp. zn. L 49313.  

 Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu 
údajů. 

 Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují, a která tyto 
údaje dobrovolně poskytla spolku Společnost pro zvířata (dále jen „spolek“). 

Rozsah zpracování osobních údajů 

 Spolek zpracovává osobní údaje subjektů údajů v následujícím rozsahu:  
 1) u příjmu daru na činnost spolku - jméno, příjmení, adresu trvalého či přechodného 

bydliště a/nebo doručovací nebo jinou kontaktní adresu (pokud jsou poskytnuty), e-
mailovou adresu (dále jen „email“), případně bankovní údaje – číslo účtu a kód banky, které 
jsou na výpisu účtu po připsání darované finanční částky.       (dále jen „osobní údaje“). 

 2) u výzev a petičních aktivit - jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, profese, email, 
výjimečně věk 

 3) v rámci zasílání informací emailem (zejména newsletterů) – email, jméno a příjmení 
 4) v rámci spolupráce se spolkem formou dobrovolných aktivit – jméno a příjmení, 

korespondeční adresu, email, telefon 
 Kromě shora uvedených osobních údajů spolek  zaznamenává a uchovává údaje týkající 

se subjektu údajů, kterými jsou zejména účast na akcích spolku, otevírání e-mailů 
zasílaných spolkem, monitoring plateb (dále jen „jiná data“). 

 

Společnost pro zvířata sama zpracovává osobní údaje a jiná data subjektu údajů. Pouze na 
základě smlouvy a dle zákonných podmínek mohou být osobní údaje a jiná data týkající se 
subjektu údajů předány ke zpracování jinému správci. Aktuálně je to pouze v rámci zasílání email 
newsletterů prostřednictvím společnosti Fundraising sro.  

 

Účel zpracování osobních údajů 

 Osobní údaje a jiná data ve shora uvedeném rozsahu mohou být spolkem zpracovány 
za účelem následné komunikace se subjektem údajů prostřednictvím emailu, telefonického 



hovoru, poštovní korespondence nebo zasíláním SMS zejména v následujících 
záležitostech:  

1. informování o aktivitách spolku; 
2. komunikace související se statusem dárce a příznivce spolku, zejména potvrzení 

o přijetí daru, aktualizace kontaktních údajů, nebo účasti na akci pořádané spolkem; 
3. zasílání newsletteru, zasílání informací o činnosti, peticích, možnostech poskytnout 

spolku dobrovolný příspěvek pro podporu jeho činnosti, žádostí o spolupráci či jiné 
vhodné aktivity subjektu údajů v souvislosti s činností spolku; 

Souhlas 

 Subjekt údajů uděluje souhlas spolku s osobními údaji podle těchto zásad nakládat. 

 

Doba udělení souhlasu 

 Subjekt údajů uděluje spolku souhlas se zpracováním osobních údajů a jiných dat 
za účelem zde stanovených na dobu neurčitou - resp. do doby, než subjekt údajů souhlas 
odvolá a v případně darů po dobu nezbytně nutnou podle legislativy (zákon o účetnictví).  

 Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv prostřednictvím standardních komunikačních 
kanálů odvolat, např. na email s.pro.zvirata@spolecnostprozvirata.cz. Po odvolání 
souhlasu spolek zajistí, aby veškeré údaje subjektu údajů byly z databáze vyřazeny, 
s výjimkou účetního systému, kde evidujeme údaje o darech (podle zákona o účetnictví ,  § 
31 zákona č. 563/1991 Sb.).  
 

 

Přístup subjektu údajů k osobním údajům 

 Subjekt údajů má od okamžiku zpracování osobních údajů právo kdykoliv požádat spolek 
o informaci o zpracování svých osobních údajů. V takovém případě spolek poskytne 
subjektu údajů informace v rozsahu stanoveném legislativou.  

 

Kontakt 

 V případě dotazů, připomínek týkající se těchto Zásad, či žádostí o poskytnutí informací 
nebo likvidaci osobních údajů dle Zákona lze kontaktovat spolek pomocí kontaktních údajů 
uvedených na internetových stránkách spolku www.spolecnostprozvirata.cz 

 

 

 

 

květen 2018 

http://www.spolecnostprozvirata.cz/

