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Informace o zpracování osobních údajů 
 

v souladu s čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení Směrnice 95/46/ES (dále též jen „GDPR“). 

Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii, z.s., IČO: 49626990, se sídlem Břehová 43/3, 

Josefov, 110 00 Praha, ID datové schránky: 89k38sh (dále též jen „správce“ nebo „spolek“) 

 

 i n f o r m u j e 

 

v souvislosti s Vaší registrací do spolku správce (ČSPAP) o zpracování Vašich osobních údajů člena 

spolku v rozsahu níže uvedeném: 

• jméno, 

• příjmení, 

• titul, 

• ukončené vzdělání, 

• zaměstnání, 

• ulice, 

• obec, 

• PSČ, 

• telefon, 

• e-mail, 

dále pak pro poskytování služeb spolku: 

• číslo bankovního účtu 

• datum narození / rodné číslo 

• fotografie 

• znalost jazyků 

• další osobní údaje předané členem spolku správci ke zpracování 

případně v souvislosti s Vámi uzavřeným smluvním vztahem se správcem (ČSPAP) o zpracování Vašich 

osobních údajů zaměstnance/zaměstnankyně/dodavatele/odběratele v rozsahu stanoveném 

legislativou a uzavřeným smluvním vztahem. Pojmem „zaměstnanec/zaměstnankyně“ se v tomto 

dokumentu rozumí každá osoba, která je se správcem v zaměstnaneckém nebo obdobném vztahu, 

případně se jinak podílí na poskytování služeb spolku jeho členům. 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány správcem na základě svobodného souhlasu subjektu údajů 

ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. h) GDPR, případně ve smyslu čl. 6 odst. 1 GDPR za účelem provádění 

oprávněného zájmu správce, splnění právní povinnosti nebo plnění smlouvy, ve smyslu vedení 

evidence registrovaných členů spolku, zaměstnanců, zaměstnankyň, dodavatelů nebo odběratelů a 

pro plnění cílů spolku stanovených jeho stanovami. 

http://www.cspap.cz/
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Zpracování osobních údajů 
 

Zpracování osobních údajů prováděné na právním základu vyplývá vyjma požadavků GDPR 

i z následujících právních předpisů v platném znění: 

• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

• zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

• zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

• zákonné opatření č. 344/2013 Sb. o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací 

soukromého práva a o změně některých zákonů 

• Zákon č. 133/1985 Sb., zákon České národní rady o požární ochraně 

• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

• Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty 

• Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 

• Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

Zpracování osobních údajů prováděné na smluvním základu vyplývá vyjma požadavků GDPR 

z potřeb plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření 

přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů  

Zpracování osobních údajů prováděné na základu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany 

v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany. 

Na základě výše uvedených účelů budou správcem osobní údaje zpracovávány a uchovávány po celou 

dobu trvání účelu zpracování, tj. především po dobu platnosti a účinnosti členství v ČSPAP. Tato doba 

může být prodloužena o lhůtu stanovenou legislativou, smluvním vztahem nebo oprávněným 

zájmem správce.  

Správce předává osobní údaje třetí straně ke zpracování za účelem realizace cílů ČSPAP stanovených 

stanovami ČSPAP. Především za účelem vzdělávání, organizování a zajišťování konferencí, setkání, 

přednášek, seminářů a získávání finančních prostředků pro činnost spolku. 

Příjemci osobních údajů jsou: 

• Evropská federace pro psychoanalytickou psychoterapii (EFPP) 

• Veřejné úřady (FÚ, ČSSZ, atd.) 

• Spolupracující subjekty při pořádání akcí pro členy spolku 

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiné než 

výše uvedeným příjemcům osobních údajů. 

Správce vzhledem k rozsahu a obsahu jím zpracovávaných osobních údajů nejmenoval pověřence pro 

ochranu osobních údajů.  

  

http://www.cspap.cz/
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Účely zpracování osobních údajů 
a poučení subjektu údajů 

 
Správce na základě stanovených cílů spolku a provedeného vyhodnocení rizik pro práva a svobody 

fyzických osob vyhodnotil, že níže uvedená zpracování jsou zpracovávána na základě oprávněného 

zájmu správce a uzavřeného smluvního vztahu vyplývajícího z provozu spolku a členství ve spolku. 

Nezakládají tak potřebu získání souhlasu subjektu údajů. 

Těmito účely jsou: 

• Vedení členské databáze a administrativní činnost spolku, 

• Komunikace se členy, 

• Komunikace s veřejností, 

• Kontakty na vedení spolku a sekcí, 

• Dodavatelsko-odběratelské vztahy a správa majetku spolku, 

• Organizace akcí, 

• Provádění studií a vytváření publikací, 

• Vedení kroniky spolku, fotogalerie, 

• Účetnictví spolku, 

• Fyzické zabezpečení. 

Správce informuje subjekt údajů o tom, že má právo odmítnout nebo omezit rozsah jím poskytnutých 

osobních údajů pro zpracování pro účel „Komunikace s veřejností“ a to žádostí na sekretariát spolku, 

kam může sdělit, jaké údaje o subjektu údajů mají být zveřejněny na webových stránkách ČSPAP pro 

tento účel. 

  

Technická a organizační opatření k zajištění 
bezpečnosti osobních údajů 

 
Technickými a organizačními opatřeními k zajištění bezpečnosti osobních údajů jsou: 

• Zajištění bezpečnosti sídla správce, a to prostřednictvím: zámků / bezpečnostních pokynů pro 

pohyb v a nakládání s majetkem spolku. 

• Zajištění bezpečnosti uchováváním písemností v chráněných prostorách s řízeným přístupem 

a elektronického zpracování osobních údajů prostřednictvím logování, zálohování a 

antivirové ochrany. 

  

http://www.cspap.cz/


 

 
ČSPAP 
Břehová 3, 110 00 Praha 1 
Česká republika 
www.cspap.cz  5 

Poučení o právech subjektu údajů 
 

Správce je povinen a tímto plní informační poučení o právech subjektu údajů. 
Máte právo: 

• na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR), 

• na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR), 

• na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR), 

• na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR), 

• na informaci o příjemcích (čl. 19 GDPR), 

• vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR), 

• podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR). 

Správce pro účely zpracování nevyužívá jako základ pro zpracování souhlas subjektu údajů dle čl. 7 

odst. 3 GDPR. Proto je právo subjektu údajů svůj souhlas kdykoliv odvolat irelevantní. 

Správce nezpracovává osobní údaje od subjektu údajů automatizovaně, proto nelze uplatnit právo 

subjektu údajů na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR. 

Správce při zpracování osobních údajů subjektu údajů nevyužívá automatizované rozhodování ani 

profilování dle čl. 22 GDPR. 

Svá práva můžete uplatnit u správce osobních údajů. Kontaktní údaje na odpovědnou osobu správce 

a na dozorový úřad jsou v následujících kapitolách. 

Správce bude plnit svou povinnost oznámit Vám případné porušení zabezpečení Vašich osobních 

údajů využitím Vámi poskytnutých kontaktních údajů. 

Správce upozorňuje, že žadatel nemůže uplatnit své právo telefonicky či ústně bez jednoznačného 

ověření jeho totožnosti, jakožto subjektu údajů, správcem. V případě nemožnosti provést ověření 

totožnosti subjektu údajů, který o uplatnění práva žádá, správce žádosti nevyhoví a tuto zamítne.  

Ve své žádosti, námitce či stížnosti týkající se Vašich práv prosím uveďte minimálně následující: 

• svoji totožnost, 

• specifikujte, jaké právo uplatňujete a pro jaký účel zpracování 

• adresu / kontakt pro doručení odpovědi 

GDPR stanovuje správci povinnost sdělit subjektu údajů na základě jeho žádosti informace o způsobu 

zpracování jeho osobních údajů bezplatně, vyjma případů popsaných v čl. 12 odst. 5 GDPR. Tento 

odstavec stanovuje, že je správce oprávněn účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní 

náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných 

úkonů za Vámi podanou žádost, pouze však v případě, kdy by Vaše žádost byla zjevně nedůvodná 

nebo nepřiměřená. V odůvodněných případech je správce oprávněn nevyhovět Vaší žádosti. Pro 

posouzení oprávněnosti uplatnění tohoto práva bude správce vycházet z doporučení a judikátů 

k obdobnému předmětu poskytování informací, a to dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím.  

http://www.cspap.cz/
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Kontaktní údaje na správce 
 

Kontakt na osobu správce odpovědnou za řešení práv subjektu údajů a ochrany osobních údajů: 

• Osoba:  

Koordinátor, viz organizační řád ČSPAP 

• Adresa:  

Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii, z.s. 

Břehová 43/3  

110 00 Praha – Josefov 

• E-mail: 

chair@cspap.cz 

• Datová schránka:  

89k38sh 

• Kontaktní telefon: 

+420 728 837 868 

 

Kontaktní údaje na dozorový úřad 
 

Stížnost dle čl. 77 GDPR, vyplývající z Vašich práv subjektu údajů můžete podat u dozorového úřadu, 
kterým je: 

 
Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) 
Pplk. Sochora 27 
170 00 Praha  

Web: www.uoou.cz 
 

 

 

http://www.cspap.cz/
mailto:chair@cspap.cz
http://www.uoou.cz/

