Českomoravská psychologická společnost, z.s.
Informace pro veřejnost: uchovávání osobních údajů
Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů). Toto nařízení nově upravuje podmínky zpracovávání osobních údajů v zájmu jejich vyšší
ochrany.
Tento dokument popisuje, jak Českomoravská psychologická společnost, z.s. (dále jen ČMPS)
zpracovává osobní údaje osob (subjektů údajů), které nejsou členy ČMPS. Tyto zásady jsou veřejně
přístupné na webových stránkách ČMPS http://www.cmps.ecn.cz/.
1 Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?
ČMPS zpracovává tyto údaje:
jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, kontaktní emailová adresa, název pracoviště.
1.1 Seznamy poskytnuté psychologickými asociacemi (ČAPPO, ADP, AKP pobočka Zlín) za
účelem zasílání Čtvrtletního zpravodaje ČMPS obsahující adresní údaje.
1.2 Prezenční listy z akcí ČMPS obsahující jméno účastníka, popř. jeho pracoviště.
1.3 Smlouvy s osobami, které se ČMPS uzavřely smlouvu o dílo nebo dohodu o provedení práce:
zde je vyžadováno jméno, adresa, číslo OP/datum narození, číslo bankovního účtu.
1.4 Údaje o osobách v zápisech z činnosti orgánů ČMPS, výroční zprávě apod. (organizátoři a
účastníci akcí ČMPS).
1.5 Časopis E-psychologie – autorské údaje včetně kontaktních adres a afiliací v článcích.
1.6 Fotodokumentace z akcí a setkání pro propagaci ČMPS.
2 Proč ČMPS zpracovává osobní údaje?
2.1 Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy mezi ČMPS a subjektem údajů (zasílání
Čtvrtletního zpravodaje ČMPS; uzavření smlouvy o dílo nebo dohody o provedení práce), popř. pro
naplnění oprávněného zájmu ČMPS (pro informování o nabídce odborných akcí aj.).
Subjekt údajů může požádat o odstranění osobních údajů všude tam, kde to není nezbytné pro
plnění vzájemných smluv.
2.2 E-mailová adresa je využívána pro efektivnější komunikaci s odbornou veřejností a pro její
informování o aktivitách ČMPS.
2.3 Osobní údaje jsou používány také pro uzavírání dohod a smluv.
2.4 Pokud má subjekt údajů jakékoliv nejasnosti, stížnosti, dotazy ohledně osobních údajů, může se
obrátit s dotazem na kancelář ČMPS.
3 Kde jsou osobní údaje uchovávány
3.1 Listiny s osobními údaji subjektů údajů jsou uchovávány v kanceláři ČMPS v souladu se
zákonem o archivnictví a spisové službě.
3.2 Elektronické dokumenty s osobními údaji subjektů údajů jsou uchovávány na disku PC,
přístupné pod osobním heslem osoby pověřené správou dokumentů ČMPS.
3.2 Subjekt údajů má právo požádat si o výpis svých osobních údajů, žádosti vyřizuje kancelář
ČMPS.
4 Aktuálnost a úprava osobních údajů
ČMPS zpracovává osobní údaje aktuální v době jejich poskytnutí. Aktivně jejich aktualizaci
obvykle neprovádí.
5 Jak dlouho údaje uchováváme
5.1 Adresní údaje pro zasílání Čtvrtletního zpravodaje ČMPS jiným subjektům než svým členům,
jsou uchovávány po dobu platnosti dohody o zasílání. Poté jsou smazány/skartovány.
5.2 Dohody o provedení práce/smlouvy o dílo mezi ČMPS a subjekty údajů jsou uchovávány po
dobu 5 let.
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5.3 Osobní údaje účastníků akcí (zpravidla jméno, příjmení, zaměstnavatel) pořádaných sekcemi
nebo radou ČMPS jsou spravovány po dobu nezbytně nutnou a smazány po ukončení akce, pokud
účastník při registraci nedal souhlas k dalšímu využití kontaktních údajů.
5.4 Kopie prezenční listiny akcí obsahující jméno, příjmení a název zaměstnavatele mohou být
předány instituci, která na příslušnou akci poskytla dotaci jako doklad o vyúčtování.
6 Jak ČMPS zpracovává osobní údaje?
6.1. Osobní údaje jako součást zápisů z porad, výročních zpráv, korespondence jsou uchovávány
v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě.
6.2 ČMPS osobní údaje subjektů údajů nikomu za účelem správy nepředává, zpracovává je osoba,
kterou určí rada ČMPS.
6.3 ČMPS využívá pravidelně služeb Postservisu (součást České pošty, s.p.) pro zasílání
Čtvrtletního zpravodaje ČMPS (k tomuto účelu je předáván aktuální seznam adresních údajů) a
příležitostně online služby společnosti Google při přihlašování na odborné akce.
6.4 Osoby, které s osobními údaji členů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či
smluvně převzatých povinností, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.
7 Osobní údaje poskytnuté etické komisi ČMPS
Osobní údaje jsou při řízení ohledně stížnosti shromažďovány nahodile, proto se na ně Nařízení EU
2016/679 nevztahuje. Členové Etické komise i členové Rady ČMPS se však k osobním údajům
obou stran stížnosti chovají tak, aby je dostatečně chránili. Všichni, kdo přicházejí do kontaktu se
stížnostmi a podklady k nim, podepisují závazek důvěrnosti.
Bližší informace k zacházení s osobními údaji jsou dostupné v jednacím řádu etické komise ČMPS
(https://cmps.ecn.cz/?page=ekpsy-cmps).
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