Příloha 1 - Směrnice Spolku ČSP o ochraně azpracování osobních údajů
účel

zpracovávané údaje

právní titul zpracování

zabezpečení

Přihláška do spolku

jméno, příjmení, adresa, datum
narození, e-mail, telefon, údaje o
psu

souhlas subjektu

e-mail, pošta,
výbor Spolku, ostatní členové
administrativní systém (jméno a příjmení)

jméno, příjmení, údaje o psu

plnění smlouvy

administrativní
systém, e-mail, pošta, poradce chovu, chovatelské
telefon
kolegium, výbor spolku

jméno, příjmení, e-mail, telefon,
město, fotografie
jméno, příjmení, účet, specifický
symbol

plnění smlouvy, souhlas
subjektu

oprávněné zájmy správce Fio banka

výbor Spolku, organizátor, ostatní
účastníci (jméno, příjmení, město,
foto), fotogalerie
transparentní účet, dozorčí rada,
výbor Spolku, Auditor, banka

plnění smlouvy

archiv

výbor Spolku, dozorčí rada, auditor

Propagace na stránkách spolku

jméno, příjmení, adresa, RČ, ČOP
název chovatelské stanice, web
nebo e-mail

souhlas subjektu

web

veřejné

Organizace akcí spolku

jméno, příjmení, e-mail, telefon

souhlas subjektu

web

veřejné

Vedení spolku

jméno, příjmení, adresa, RČ, ČOP

oprávněné zájmy správce archiv

Přihláška na výstavu

jméno, příjmení, adresa, údaje o
psu, foto z akce

souhlas subjektu

Chovatelský servis

Přihláška na akci
Platba
Dohoda o provedení práce

Praha 24.11.2018

email, pošta, google

e-mail, pošta

přístup

postup v praxi
Zájemce se přihlásí písemně či elektronicky přes
administrativní systém spolku. Na webu se zveřejňuje jméno,
příjmení, město a pes. Kontaktní údaje přístupny jen výboru.
Zájemce žádá prostřednictvím administrativního systému o
krycí list, bonitaci. V případě krycího listu předává poradce
chovu majiteli feny konztakt na majitele schválených krycích
psů.
Zájemce se přihláséí prostřednictvím e-mailu nebo google
formuláře. K tomu mají přístup pověřený člen výboru a
organizátor akce. Po ukončení akce je formulář zamkknut a
organizátor přístup ztratí.
Údaje o platbách jsou viditelné na transparentním účtu
Spolku
Dohoda je písemná, následně je arcchivována u hospodáře
spolku
Zájemci žádají e-mailem o zveřejnění kontaktů na svou
chovatelskou stanici na stránkách spolku

doba evidence

po dobu členství + 1 rok

ze statistických důvodů bez omezení

do vyúčtování akce + 3 roky
3 roky
3 roky
do odvolání
do odvolání

veřejné

Kontakty na organizátory jsou zveřejněny u propozic akce
Kontakty na vedení spolku jsou zveřejněny na webu,
současně se předávají do spolkového rejstříku, kde jsou
veřejně přístupné

výbor Spolku, organizátor, výstavní
katalog, fotogalerie

Účastník se přihlašuje přes dogoffice.cz nebo e-mailem,
základní údaje jsou zveřejněny ve výstavním katalogu

do vyúčtování akce + 3 roky, katalog je
archivován bez omezení

po dobu vykonávání funkce

