Informace o zpracování Vašich osobních údajů
Rádi bychom Vás ujistili, že při zpracování osobních údajů postupujeme vždy v souladu s 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 a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s příslušnými
předpisy upravujícími oblast ochrany osobních údajů. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás
prioritou. Tímto dokumentem bychom Vás rádi informovali o podrobnostech zpracování Vašich
osobních údajů a o právech, která Vám v souvislosti s tím náleží.

1. Identifikační a kontaktní údaje správce
Správce osobních údajů (dále jen „správce“)
Název: Změna 2020
IČO: 08773297
Adresa: Bohunická 535, Týn nad Vltavou, 37501
Zapsaný v rejstříku politických stran a hnutí č. registrace: MV-153319-4/VS-2019
E-mailová adresa: info@zmena2020.cz
Telefonní číslo: +420 702 028 080
Obraťte se na nás s případnými dotazy či požadavky ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Je
pro nás důležité, abyste rozuměli, co se s Vašimi osobními údaji děje.

2. Rozsah zpracování, účel a zákonnost
Dbáme na to, abychom nezpracovávali a neuchovávali osobní údaje, které nepotřebujeme. Jiné
osobní údaje zpracováváme v závislosti na povaze vztahu mezi správcem a Vámi, tedy na tom, zda
jste naším členem, registrovaným příznivcem, dárcem apod. Zpracováváme vždy ty osobní údaje,
které nám sami poskytnete v žádosti o členství, v žádosti o registraci příznivce nebo v souvislosti s
poskytnutím daru správci.

SUBJEKT
ČLEN/ ZÁJEMCE O
ČLENSTVÍ

ČLEN

OSOBNÍ ÚDAJE
Titul, jméno a příjmení,
datum narození, e-mailová
adresa, telefonní číslo,
adresa trvalého bydliště,
podpis, informace o kraji a
místní organizaci
Titul, jméno a příjmení,
datum narození, e-mailová
adresa, telefonní číslo,
adresa trvalého bydliště,

ÚČEL
Posouzení žádosti o
členství a rozhodnutí o
členství

ZÁKONNOST
Započetí vztahu mezi
správcem a jeho
členem (čl. 6 písm. b)

Zajištění fungování
hnutí, resp. vztahu
mezi správcem a
členem, plnění

Plnění vztahu mezi
správcem a jeho
členem vyplývajícího
ze stanov správce (čl. 6

REGISTROVANÍ
PŘÍZNIVCI

ČLENOVÉ I
PŘÍZNIVCI

DÁRCE

podpis, informace o kraji a
místní organizaci
Titul, jméno a příjmení,
datum narození, e-mailová
adresa, telefonní číslo,
adresa trvalého bydliště,
podpis, informace o kraji a
místní organizaci
Informace výše uvedené,
informace o platbách

vzájemných práv a
povinností
Evidence členské
základny pro interní
potřeby

písm. b),

Evidence a potvrzení o
provedených platbách

Jméno a příjmení, datum
narození, telefon, emailová adresa, okres, kraj,
PSČ, předchozí členství v
politických stranách, další
dobrovolné informace o
Vás, které uvedete

Registrace nového
příznivce, komunikace
s ním ze strany
koordinátora, plnění
vztahu mezi správcem
a příznivcem
(umožnění
kandidování do funkcí,
hlasování)
Evidence
registrovaných členů
pro interní potřeby

Plnění povinností
vyplývajících ze vztahu
člena a správce (čl. 6
písm. b), uchování
účetních dokladů pro
plnění zákonných
povinností (čl. 6 písm.
c)
Započetí a plnění
vztahu, včetně plnění
vzájemných práv a
povinností (čl. 6 písm.
b)

Jméno a příjmení, datum
narození, telefonní číslo,
emailová adresa, okres,
kraj, PSČ, předchozí
členství v politických
stranách, další dobrovolné
informace o Vás, které
uvedete
E-mailová adresa

Jméno, příjmení, datum
narození, bydliště,
emailová adresa, informace
o výši daru
Jméno, příjmení, datum
narození, bydliště,
emailová adresa, informace
o výši daru

Zasílání novinek o dění
správce

Finanční podpora
správce – poskytnutí
daru
Uchování dokladů o
daru

Oprávněný zájem na
evidenci členů (čl. 6
písm. f)

Oprávněný zájem na
evidenci příznivců (čl. 6
písm. f)

Oprávněný zájem
správce na udržení
informovanosti členů a
příznivců (čl. 6 písm. f)
Uzavření a plnění
darovací smlouvy (čl. 6
písm. b)
Plnění právních
povinností správce (čl.
6 písm. c)

V případě, že jste uvedli jakékoliv informace, které mohou být nebo by mohly být považovány za
osobní údaje vypovídající o politických názorech, jsme oprávněni je zpracovávat na základě čl. 9 odst.
2 písm. d) GDPR.

2. Příjemci osobních údajů
Vaše osobní údaje primárně nepředáváme externím subjektům. K Vašim osobním údajům mají
přístup pro shora uvedené účely pouze pověření zaměstnanci a členové hnutí, kteří dané osobní
údaje skutečně potřebují pro výkon našich činností.
Údaje pro potřeby e-shopu, jsou získávány výlučně provozovatelem e-shopu a nejsou předávány z
databáze Změny 2020.
Výjimečně může být příjemcem Vašich osobních údajů třetí osoba, zejména:
 státní orgány a orgány veřejné správy,
 externí poskytovatelé SW služeb
 provozovatelé sociálních sítí.
Správce je vlastníkem fanouškovských stránek na sociálních sítích.
V případě zadání kampaní na těchto sítích můžou být oslovovány fyzické osoby. I když správce
nedisponuje informacemi o identitě osob, které byly osloveny (tedy ani jejich osobními údaji), je
správce správcem těchto údajů spolu s dalšími společnostmi – provozovateli sociálních sítí (zejm.
Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd.) Správce nepředává Vaše osobní údaje do třetích zemí nebo
mezinárodním organizacím. Osobní údaje jsou zpracovávány jak automaticky, tak ručně. Na základě
osobních údajů nedochází k žádné formě profilování.

4. Doba uchování
Osobní údaje zpracováváme vždy pouze po nezbytně nutnou dobu vzhledem k danému účelu. Osobní
údaje uchováváme primárně po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, existuje-li taková
povinnost.
Vaše osobní údaje jako člena zpracováváme po dobu členství. Pokud si nebudete přát být nadále
členem, budou Vaše osobní údaje okamžitě zlikvidovány. Stejně tomu tak je i v případě, že Vaše
členství nebude předsednictvem správce schváleno.
Vaše osobní údaje jako příznivce zpracováváme po dobu, po kterou jste naším příznivcem. Pokud si
nebudete přát být nadále naším příznivcem, budou Vaše osobní údaje okamžitě zlikvidovány.

5. Vaše práva
Dle GDPR Vám přísluší několik práv souvisejících s ochranou osobních údajů, která můžete v souladu
s podmínkami vymezenými v GDPR uplatňovat.
5.1 Právo na přístup
Máte právo požadovat od nás potvrzení, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů či nikoliv.
Pokud k jejich zpracování dochází, máte právo získat přístup ke svým osobním údajům a k dalším
informacím souvisejícím s jejich zpracováním, jako jsou účely zpracování, příjemci osobních údajů,

doba uchování, zdroje osobních údajů apod. První kopie zpracovávaných osobních údajů Vám bude
poskytnuta bezplatně. V případě žádostí o další kopie může správce požadovat přiměřený poplatek
odpovídající vzniklým administrativním nákladům.
5.2 Právo na opravu
Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů.
Současně máte povinnost neprodleně hlásit všechny změny ve Vašich údajích.
5.3 Právo na výmaz
Máte právo na výmaz osobních údajů, kromě případů, kdy nám v tom brání právní povinnosti nebo
pokud jsou splněny jiné výjimky.
5.4 Právo na omezení zpracování
Máte právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:
 popíráte-li přesnost osobních údajů; zpracování osobních údajů je pak omezeno na dobu potřebnou
k tomu, aby mohla být přesnost osobních údajů ověřena;
 zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich
použití;
 osobní údaje již nejsou potřeba pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo
obhajobu právních nároků;
 vznášíte námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu; zpracování
osobních údajů je pak omezeno, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad
těmi Vašimi.
5.5 Právo vznést námitku
Právo vznést námitku proti zpracování je spojeno se zpracováním prováděným především na základě
oprávněných zájmů, zejm. pokud jsou Vám zasílány newslettery, máte možnost vznést námitku, resp.
odhlásit se z dalšího odběru v zápatí každé e-mailové zprávy.
5.6 Právo na přenositelnost
V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které probíhá na základě uděleného
souhlasu nebo smlouvy, máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a
strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, zašleme na Vaši žádost osobní údaje v
daném formátu přímo jinému správci.
5.7 Právo podat stížnost
Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte
právo podat stížnost u dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk.
Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

6. Způsob uplatnění práv

Uplatňovat svá práva související s ochranou osobních údajů můžete podáním žádosti adresované
správci. Obsahem žádosti musí být vždy alespoň základní identifikační údaje (jméno, příjmení, datum
narození), adresní údaje a specifikace uplatňovaných práv.
Pro podání žádosti máte několik možností. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu třetích osob k
Vašim osobním údajům, je každá z možností spojena s určitým způsobem ověření totožnosti.
Žádost můžete podat následovně:
 Mailem zaslaným na adresu info@zmena2020.cz, a to výhradně z mailové adresy, pod kterou jste
se registroval jako příznivec či člen hnutí.
 Doporučeným dopisem doručeným na adresu sídla hnutí, ve kterém uvedete své jméno, příjmení,
datum narození a mailovou adresu, kterou jste použil při registraci Veškeré úkony související s
uplatněním Vašich práv jsou činěny bezplatně.
Výjimkou mohou být případy, kdy lze žádosti vyhodnotit jako nedůvodné nebo nepřiměřené,
zejména z důvodu jejich opakovaného podání. V takové situaci může správce požadovat přiměřený
poplatek odpovídající vzniklým administrativním nákladům spojeným s provedením požadovaných
úkonů, příp. můžeme odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

7. Neposkytnutí osobních údajů
Máte právo neposkytnout nám své osobní údaje. Důsledkem však může být neschválení Vašeho
členství, resp. obecně neuzavření vztahu mezi správcem a Vámi, tedy neplnění vzájemných práv a
povinností.

***
Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem, přáním či podnětem souvisejícím se
zpracováním osobních údajů. Spojit se s námi můžete pomocí kontaktních údajů uvedených v úvodu.

Základní pojmy a informace týkající se práv na ochranu osobních údajů osob
ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – pro nějž se používá obecná
zkratka GDPR.
Subjekt údajů:

Identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická žijící osoba. Je jí 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. Osobní
údaj. Veškeré informace o subjektu údajů.
Osobní údaje:
jsou jakékoli informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné žijící osoby. K osobním
údajům patří i různé jednotlivé informace, které společně jako celek mohou vést k identifikaci určité
osoby.
Příklady osobních údajů zahrnují:
 jméno a příjmení,
 domácí adresa,
 e-mailová adresa, jako je například jméno.příjmení@firma.com,
 číslo identifikační karty,
 lokační údaje (např. funkce využívající údaje o poloze v mobilním telefonu),
 adresa IP (Internetový protokol),
 ID souboru, cookie,
 identifikátor telefonu pro inzerenty,
 údaje ve vlastnictví nemocnice nebo lékaře, které by mohly být symbolem, jenž určitou osobu
jedinečně identifikuje.
 údaje typu informací o rase, sexuální orientace, náboženství apod. se řadí mezi tzv. zvláštní
kategorii osobních údajů – jsou považovány dle dřívější právní úpravy za údaje citlivé

Příklady údajů, které nejsou pokládány za osobní, zahrnují:
 registrační číslo společnosti,
 e-mailová adresa, jako je například info@firma.com,
 anonymizované údaje.

Zpracování osobních údajů:
Jakákoli činnost s osobními údaji, např. shromažďování, uložení, použití, zkombinování, předání,
zpřístupnění, ale také jejich výmaz či zničení apod. Každé zpracování musí mít stanoveno konkrétní
účel (důvod, proč je prováděno) a tento účel musí být oprávněný, tzn., musí existovat tzv. právní
základ, který jej legitimizuje.

Zpracování může být založeno na těchto právních základech:
1. Plnění či uzavření smlouvy se subjektem údajů.
2. Právní povinnost správce.
3. Ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů.
4. Veřejný zájem nebo výkon veřejné moci.
5. Oprávněný zájem správce.
6. Souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Správce:
Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo
společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
Zpracovatel:
Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává
osobní údaje pro správce.
Povinnosti správců a zpracovatelů:
Mezi hlavní povinnosti správců a zpracovatelů lze uvést zejména:
- povinnost vést záznamy o činnostech zpracování (písemné záznamy, dostupné na vyžádání
dozorového úřadu, existuje výjimka pro malé a střední podniky do 250 zaměstnanců),
- povinnosti zajistit odpovídající zabezpečení OÚ (přijmout vnitřní koncepce a opatření, neustálá
důvěrnost, integrita, pravidelné testování a hodnocení),
- povinnost ohlašovat bezpečnostní incidenty (bez zbytečného odkladu, nejpozději do 72 hodin
dozorovému orgánu, bez zbytečného odkladu v případě závažného úniku i subjektům OÚ).

Pověřenec na ochranu osobních údajů:
Odborně kvalifikovaná osoba jmenovaná správcem, která dohlíží na zpracování osobních údajů,
kontroluje soulad s pravidly nařízení a chrání zájmy subjektů. Je kontaktní osobou pro subjekty údajů
a pro dozorový orgán. Organizačně je podřízen vedení organizace, jeho činnost v oblasti ochrany
osobních údajů by však měla být nezávislá a v této oblasti by neměl ze strany organizace přijímat
žádné pokyny.
Při své práci využívá dále uvedené agendy a komunikuje se všemi odpovědnými pracovníky.
Povinnost mít pověřence je specifikována zákonem. Ustanovit v rámci politického hnutí
Kdo musí jmenovat svého pověřence:
Každý orgán veřejné moci nebo veřejný subjekt s výjimkou soudů v rámci své soudní pravomoci.

Subjekty provádějící v rámci svých hlavních činností rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování
subjektů OÚ a dále rozsáhlé zpracování OÚ zvláštní kategorie a údajů týkajících se rozsudků ve
věcech trestních.
Mezi práva subjektu údajů patří:
 právo na informace o zpracování osobních údajů (OÚ)
 právo na přístup subjektu k OÚ (právo získat od správce OÚ potvrzení o zpracování OÚ, právo
získat kopii zpracovávaných OÚ)
 právo na opravu
 právo na výmaz („právo být zapomenut“)
 právo na omezení zpracování
 právo na přenositelnost údajů
 právo vznést námitku
 právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí.
 Právo na odvolání souhlasu, v případě, kdy je třeba získat souhlas subjektu údajů se zpracováním
OU
 V případě pochybností o zákonnosti zpracování nebo dodržování povinností správce podat stížnost
u dozorového úřadu.

