5. 3. 2019

NÁRODNÍ ASOCIACE
DOBROVOLNICTVÍ
Kaznějovská 51, Bolovec - Plzeň

DLE ZÁKONA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ADAPTACI GDPR
PRÁVNÍHO ŘÁDU ČR ZVEŘEJŇUJE NAŠE ORGANIZACE TYTO
INFORMACE:

ODPOVĚDNOST A VEDENÍ ZÁZNAMU O ČINNOSTECH DLE ČL. 30 GDPR
1) Správce
Kontaktní údaje správce: Mgr. Lenka Černá, předsedkyně Národní asociace dobrovolnictví, z.s.,
email: info@nadobrovolnictvi.cz tel.: 606 512 905
Kontaktní údaje zástupce správce: Jan Dolínek, I. místopředseda Národní asociace dobrovolnictví, z.s,
email: honza.dolinek@gmail.com, tel.: 724 825 933.
2) Zpracování
2. 1 Účely zpracování jsou:
A) zákonné (občanský zákoník, zákoník práce, zákon o dobrovolnické službě, provozu, Bozp a PO,
zákon o sociálním a důchodovém zabezpečení, aj.)
B) oprávněné zájmy společnosti (ochrana zdraví a bezpečí zaměstnanců, ochrana majetku
společnosti)
C) obchodní zájmy (oprávněni dle zřizovací listiny).
2.2 kategorie subjektu
A) zájemci o zaměstnání, zaměstnanci a bývalý zaměstnanci,
B) spolupracující dodavatele služeb, materiálů, surovin.
C) klienti - odběratele, zákaznici, děti a jejich zákonní zástupci
D) stážisté a praktikanti.
2.3 lhůty pro výmaz
Řídí se Archivačním a skartačním řádem výše uvedené společnosti.
2.4 popis technických a org. opatření
A) zaměstnanci společnosti dodržují mlčenlivost,
B) neposkytujeme OÚ neoprávněným osobám, a nestandardní cestou (např. neověřená emailová
adresa),
C) OÚ poskytují pověření zaměstnanci pouze na základě oprávněných zájmu, a to ověřeným osobám,
především na základě písemné žádosti,
D) za zpracování OÚ jsou odpovědní konkrétní zaměstnanci, kteří jsou řádně proškoleni.
E) dokumentace s OÚ je uložena a zabezpečena jak technický tak i elektronicky tak, aby nebyla
dostupná neoprávněným osobám,
F) všechna el. zařízení, ve kterých jsou uloženy OÚ, jsou chráněna.
G) objekty jsou chráněny ostrahou a kamerovým systémem,
H) ve společnosti jsou pravidla pro OOÚ stanovena písemné ve směrnici,
I) v případě bezpečnostního incidentu postupuje správce údajů dle stanoveného postupu řešení
incidentu.
3. Kategorie příjemců
3. 1 státní úřady a instituce (ČSSZ, OSSZ, soudy a orgány činné v trestním řízení, kontrolní úřady např. Inspektorát práce, OHS, aj.),
3.2 pojišťovny zaměstnanců a společnosti (např. VZP, RBP, MVCR, aj., Kooperativa, Generalli, aj.)
3.3 zpracovatele ve smluvním vztahu o zpracování se správcem - certifikovaní školitelé (např. lektor),
externí konzultanti (např. supervizor), ostraha objektu (např. bezpečnostní služba), poskytovatele
elektronických evidenčních systému a programů a úložišť (např. poskytovatel Claudů).
4. Informace do třetích zemi
Společnost neposkytuje informace do třetích zemí.
Vaše data jsou chráněna a naše společnost Vám zaručuje profesionální přístup.
Mgr. Lenka Černá, předsedkyně Národní asociace dobrovolnictví, z.s.

