Ochrana osobních údajů členů a účastníků odborných akcí ČVTVHS, z.s.
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Osobní údaje u individuálních a čestných členů i účastníků odborných akcí tvoří jméno,
příjmení, kontaktní údaje (e-mail, zaměstnavatel, většinou i telefon, mobil, u členů někdy i
adresa bydliště a datum narození).
Údaje jsou používány k distribuci informací o konání odborných akcí společnosti, zasílání
pozvánek a přihlášek, u přihlášených účastníků i k vytváření faktur pro úhradu poplatků za
účast na odborné akci (vložné).
Údaje jsou uloženy výhradně v elektronické databázi MS Access, přístup do počítače je
chráněn heslem,
Hromadná distribuce pozvánek k odborným akcím apod. je prováděna formou skrytých
adres. Pozvánky a přihlášky jsou kromě toho k dispozici na webových stránkách ČVTVHS.
Rozesílací formulace pozvánek je doplněna výzvou, aby adresát sdělil, pokud si přeje své
kontaktní údaje smazat a další pozvánky nedostávat.
V přihláškách na odborné akce je uvedeno, že přihlášení berou na vědomí uložení
kontaktních údajů v databázi a jejich použití k zasílání dalších pozvánek.
V případech uzavírání dohod o provedení práce (DPP) je v databázi uloženo i rodné číslo,
datum narození, číslo účtu a adresa bydliště.
Formuláře o údajích pro uzavření DPP i samotné dokumenty jsou rozesílány výhradně
individuálně, popř. běžnou listovní poštou. V textu je uvedeno, že podepsaní berou na
vědomí uložení potřebných údajů v databázi a jejich použití k uzavření a vypořádání DPP.
Zasílané i přijímané přílohy týkající se DPP jsou okamžitě po zpracování z e-pošty
odstraněny.
S příslušným pracovištěm ČSVTS, z.s. (účtárnou) je uzavřena dohoda, v níž se toto
pracoviště zavazuje nakládat s osobními údaji pracovníků, se kterými je uzavřena Dohoda
o provedení práce a další podobné dokumenty v souladu s požadavky GDPR, popř. úpravou
platnou v České republice.
Uvedené osobní údaje slouží pouze uvedeným účelům a nejsou zásadně poskytovány žádné
třetí straně.
V seznamu individuálních a čestných členů na webu je uvedeno pouze jméno, příjmení a
tituly.
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