
 

ZÁSADY PRÁCE S OSOBNÍMI ÚDAJI 

Asociace bezpečnostních poradců a znalců, z.s. prohlašuje: 

Sdružení nebylo založeno s cílem sběru osobních údajů. Osobní údaje jsou evidovány z důvodu 
provozních a legislativních, přičemž sdružení věnuje maximální pozornost bezpečnosti uchování 
získaných osobních dat. 

- Osobní údaje jsou pořizovány prostřednictvím udělených souhlasů vyplněním přihlášky člena 
sdružení, přihlášky účasti na akci pořádané sdružením, zasláním prostřednictvím emailové 
komunikace nebo elektronického přihlášení a získáním z veřejně přístupných rejstříků. 

- Sdružení pro svoji činnost využívá pouze nezbytně nutné osobní údaje, které jsou nutné pro 
vlastní činnost, nebo je jejich evidence vyžadována platnou legislativou. Orgány sdružení 
budou trvale minimalizovat počet členů, kteří mají přístup k osobním datům. 

- Osobní data v elektronickém systému budou zůstávat pouze po nezbytně dlouhou dobu. 
Nepotřebná data budou při nejbližších vhodných příležitostech odstraňována ze všech 
systémů v elektronické i tištěné formě. 

- Pořízené audio, video nebo fotografické záznamy budou sloužit pouze pro propagaci činnosti 
sdružení. 

- Sdružení se zavazuje, že žádné záznamy nebudou předány třetí osobě. V případě žádosti o 
oslovení všech nebo některých členů sdružení třetí osobou, bude příslušná zpráva rozeslána 
tak, aby třetí osoba nemohla získat žádný osobní údaj žádného člena sdružení. Jedinou 
výjimkou je předání dat příslušným orgánům státní správy podle podmínek platné legislativy 
ČR na jejich písemné vyžádání. 

- Veškeré postupy práce s osobními údaji v jednotlivých částech a systémech jsou popsány ve 
Směrnici o ochraně osobních údajů, kterou vydalo sdružení a je zveřejněna na internetové 
prezentaci na adrese www.dgsa-rid.cz 

- Každý z členů sdružení, nebo účastníků některé akce pořádané sdružením, může požádat o 
výpis osobních údajů, které o něm sdružení eviduje.  

- Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný. Žádost musí být doručena 
v písemné formě na adresu sídla sdružení nebo na oficiální kontaktní emailovou adresu, která 
je k dispozici na internetové prezentaci sdružení na adrese www.dgsa-rid.cz. Z charakteru 
provozu a činnosti sdružení je odebrání souhlasu se zpracováním osobních údajů důvodem 
k ukončení příslušného členství ve sdružení. 

V Praze dne 25. 5. 2018 

 

za Asociaci bezpečnostních poradců a znalců, z.s. 

 
Vladimír Zelený Ing. Jindřich Křípal 
předseda místopředseda 
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