
Zásady zpracování osobních údajů 

Správcem osobních údajů je ALSA, z. s., IČ: 01495992, se sídlem Praha 2 – Americká 584/14, PSČ                 
12000, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka              
25485 (dále jen „ALSA“). Pokud chcete ALSA kontaktovat a informovat se ohledně zpracování             
osobních údajů, můžete využít následující kontaktní údaje: Email: zsalsa@zsalsa.cz, adresa: Americká           
584/14, Praha 2, 120 00. 

Cílem je v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“),              

informovat o tom, jak ALSA zpracovává osobní údaje dárců, vypůjčitelů, členů spolku,            

kupujících, dobrovolníků a pacientů v seznamu pacientů. Jedná-li se o právnickou osobu,           

použije se tato informace přiměřeně také na její oprávněné zástupce.  

(dárci, vypůjčitelé, členové spolku, kupující, dobrovolníci a pacienti v seznamu pacientů dále           

společně také jen jako „subjekty“) 

 
ALSA shromažďuje údaje, které poskytují samy subjekty a údaje, které získá z jiných zdrojů. Údaje,              
které poskytují subjekty samy, poskytují při příležitosti poskytnutí daru, uzavření darovací či kupní             
smlouvy, rezervace pomůcek, uzavření smlouvy o výpůjčce, zápisu do seznamu pacientů, členství ve             
spolku. Informace z jiných zdrojů získává ALSA z veřejně dostupného zdroje včetně veřejných            
rejstříků a sítě Internet, pokud tyto informace neposkytnou subjekty, ačkoliv je nezbytně ALSA             
potřebuje pro uzavření smluvního vztahu.  
 
Osobní údaje dárců ALSA užívá zejména za účelem evidence přijatých nebo přislíbených darů, aby              
bylo vyhověno zákonným povinnostem na řádné hospodaření a vedení účetnictví, uzavírání a            
evidence darovacích smluv, vystavení potvrzení o poskytnutých darech, aby bylo umožněno dárcům            
daňový odpočet, komunikaci, aby bylo možné osobně potvrdit příjem daru, poděkovat dárcům a             
informovat je o tom, jak a komu jejich příspěvek pomohl, případně podat informace spolkové              
činnosti, zveřejnění na webu ALSA jména a příjmení (a výši daru) všech dárců ALSA, pokud s tím                 
souhlasí, k vyšetřování nebo řešení sporů nebo právních nároků, které souvisejí se spolkovou             
činností, nebo v jiných případech povolených platnými zákony, zpracovávání souhrnné statistiky. 
 
Osobní údaje vypůjčitelů ALSA užívá zejména pro plnění z příslušné smlouvě o výpůjčce uzavřené             
mezi ALSA a vypůjčitelem. K tomuto zpracování není třeba souhlasu vypůjčitele. ALSA zpracovává             
osobní údaje vypůjčitelů v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Rozsah osobních             
údajů vypůjčitelů je především dán obsahem příslušné smlouvy o výpůjčce a příslušnými právními             
předpisy. Jedná se zejména o tyto osobní údaje: [jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefon,              
číslo OP, datum narození]. 
 
Osobní údaje pacientů ALSA užívá zejména pro plnění z příslušné smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi              
ALSA a vypůjčitelem. Rozsah osobních údajů pacientů je především dán obsahem příslušné smlouvy             
o výpůjčce a příslušnými právními předpisy. Jedná se zejména o tyto osobní údaje: [jméno, příjmení,               
adresa bydliště, e-mail, telefon, datum narození]. K tomuto zpracování není třeba souhlasu pacienta. 
Osobní údaje pacientů ALSA užívá dále pro statistické účely při zapsání do seznamu pacientů. Jedná               
se zejména o tyto osobní údaje: [jméno, příjmení, kraj a obec bydliště včetně PSČ, pohlaví, e-mail,                
zdravotní stav]. K takovému zpracování je nezbytný souhlas pacienta. Souhlas se zpracováním           
osobních údajů pacienta za tímto účelem je zcela dobrovolný a pacient ho dává při registraci do                
seznamu pacientů. Pacient oprávněn jej kdykoliv odvolat a to zasláním oznámení o odvolání souhlasu              
v písemné nebo elektronické formě na email. Souhlas je poskytován na dobu 3 let. 
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Osobní údaje členů spolku ALSA užívá zejména pro potřeby evidence členů spolku a informování              
členů spolku o činnosti spolku a zároveň pro řádné fungování spolku. K tomuto zpracování není               
třeba souhlas člena spolku. ALSA zpracovává osobní údaje členů spolku v rozsahu nezbytném pro              
naplnění výše uvedených účelů. Rozsah osobních údajů členů spolku je především dán obsahem             
členství ve spolku a příslušnými právními předpisy. Jedná se zejména o tyto osobní údaje: [jméno,               
příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefon, titul, datum narození]. 
 
Osobní údaje dobrovolníku ALSA užívá zejména pro potřeby komunikace a informování o spolkové             
činnosti a možnosti pomoci. K takovému zpracování je nezbytný souhlas dobrovolníka. Souhlas se            
zpracováním osobních údajů dobrovolníka za tímto účelem je zcela dobrovolný. 

ALSA za uvedenými účely zpracovává osobní údaje subjektů v listinné i elektronické podobě,            

manuálně i automatizovaně (tj. za pomoci informační techniky). Osobní údaje subjektů jsou            

zpracovávány především členy spolku, zaměstnanci a dobrovolníky. 

ALSA osobní údaje zpracovává primárně svými členy, zaměstnanci a dobrovolníky. Těm jsou osobní             

údaje subjektů zpřístupněny v souvislosti s plněním činnosti spolku, při kterých je nutné nakládat            

s osobními údaji subjektů, pouze však v nezbytném rozsahu a při dodržení veškerých bezpečnostních            

opatření. S třetími osobami spolupracujícími s ALSA (dodavateli) je vždy uzavřena písemná smlouva            

upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů,            

jaké vyplývají ze zákona a jsou dodržovány ALSA. 

 

Fotografie osob, které jsou umístěny na webové stránce Náš tým a Vaše příběhy, jsou pořizovány se 

souhlasem dotčených osob. Všechny ilustrační fotografie na webu ALSA jsou pořízené se souhlasem. 

V případě dokumentačních fotografií z akcí pořádaných ALSA nežádáme o souhlas jednotlivých 

účastníků. Pokud byste však chtěli fotografii, na které jste zachyceni, stáhnout, prosím kontaktujte 

ALSA na adrese uvedené na http://www.zsalsa.cz/contact/.  

Osobní údaje subjektů jsou zpracovávány výhradně na území České republiky. ALSA zpracovává osobní údaje              

subjektů pouze po nezbytnou dobu odpovídající účelu zpracování. Doba zpracování osobních údajů je             

dána dobou trvání příslušného smluvního vztahu subjektu k ALSA a dále dobou, po kterou právní               

předpisy zpracování osobních údajů subjektů ukládají.  

Při zpracování osobních údajů ze strany ALSA mají subjekty zejména následující práva (dle             

charakteru konkrétního zpracování): 

- právo na přístup k osobním údajům. Subjekt má právo získat od ALSA potvrzení, zda osobní              

údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat                 

přístup k těmto osobním údajům a k právními předpisy stanoveným informacím. ALSA          

v takovém případě poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost            

subjektu může ALSA účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. 

- právo na opravu. Subjekt má dále právo na to, aby ALSA bez zbytečného odkladu opravila               

nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt            

právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

- právo na výmaz („právo být zapomenut“). Subjekt má právo na to, aby ALSA bez zbytečného               

odkladu vymazala osobní údaje, které se daného subjektu týkají, a ALSA má povinnost osobní              
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údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených právním            

předpisem. Právo subjektu se neuplatní v případě, pokud je zpracování osobních údajů           

subjektu nezbytné pro splnění právní povinnosti ALSA, pro účely archivace ve veřejném            

zájmu, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených            

právními předpisy. 

- právo na omezení zpracování. Subjekt má právo na to, aby ALSA omezila zpracování jeho              

osobních údajů, zejména pokud subjekt popírá přesnost osobních údajů, pokud subjekt           

vznesl námitku proti zpracování a v dalších případech stanovených právním předpisem. 

- právo na přenositelnost údajů. Poskytl-li subjekt své osobní údaje na základě souhlasu nebo             

na základě žádosti či za účelem plnění smlouvy, má právo tyto získat ve strukturovaném,              

běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci. Subjekt             

může ALSA požádat o předání osobních údajů, které se ho týkají, přímo jinému správci. 

Pokud se subjekt domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů ze strany ALSA dochází k porušení              

příslušných právních předpisů, zejména nařízení, je oprávněn se obrátit se svou stížností na            

Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.:  +420 234                

665 111, web: https://www.uoou.cz/. 

Aktuální znění těchto zásad zpracování osobních údajů je uveřejněno na webových stránkách            

ALSA a současně je dostupné v sídle ALSA.  
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