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 Diabetická asociace České republiky z.s. 
 V úvalu 84/1, Motol, 150 00 Praha 

IČO: 27028054 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

S registrací ve FÓRU MLADÝCH DIABETOLOGŮ je spojeno zpracování osobních údajů, které 
vyžaduje Váš souhlas. Správcem osobních údajů je Diabetická asociace České republiky z.s., se 
sídlem V úvalu 84/1, Motol, 150 00 Praha, IČO: 27028054 („Správce“).  

Tímto souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů pro níže uvedené účely:  
a) vedení databáze členů v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, telefon, adresa 
pracoviště, e-mail;  
b) ověření splnění podmínek pro členství ve FÓRU MLADÝCH DIABETOLOGŮ v rozsahu datum 
narození;  
c) zasílání aktuálních odborných a organizačních informací  v rozsahu titul, jméno, příjmení a e-
mailová adresa; a  
d) informování o akcích pořádaných Správcem či jinými pořadateli a zasílání pozvánek 
k účasti na těchto akcích v rozsahu titul, jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa. 
 

Správce je na základě Vašeho souhlasu oprávněn údaje shromažďovat, uchovávat, ukládat na nosiče 
informací, vyhledávat, třídit, aktualizovat a používat, a to pro účely a v rozsahu níže uvedeném 
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Správce je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje automatizovaně a manuálně, a to sám anebo 
prostřednictvím určených zpracovatelů, kterým Správce předává osobní údaje v míře nezbytně nutné 
pro splnění úkolu. Správce Vám na žádost sdělí aktuální seznam zpracovatelů a příjemců 
prostřednictvím emailu, anebo dopisu. Jiným třetím osobám nebudou osobní údaje předávány. 

Údaje jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou ve vztahu k jednotlivým účelům 
uvedeným výše, tj. v souvislosti s trváním platného členství ve FÓRU MLADÝCH DIABETOLOGŮ, a 
po dobu trvání platného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje jsou uchovány na 
zabezpečeném serveru v České republice.  

Po dobu zpracování osobních údajů máte právo: 
a) tento souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu nebude 
dotčena zákonnost zpracování provedeného před odvoláním souhlasu. Souhlas se zpracováním 
osobních údajů odvoláte tak, že do předmětu e-mailu odeslaného na níže uvedenou kontaktní e-
mailovou adresu uvedete větu „Tímto odvolávám souhlas se zpracováním osobních údajů“. Po 
odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebude možné být dále členem FÓRA 
MLADÝCH DIABETOLOGŮ, Vaše členství tak bude automaticky ukončeno; 
b) požádat Správce o informaci, za jakým účelem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, které 
osobní údaje jsou zpracovávány včetně veškerých dostupných informací o zdrojích zpracovávaných 
osobních údajů, povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů. Požádáte-li o informaci týkající se 
zpracování svých osobních údajů, Správce Vám tuto informaci bez zbytečného odkladu (za 
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace) předá; 
c) na opravu a doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů; 
d) požadovat vysvětlení, pokud zjistíte nebo se domníváte, že Správce provádí zpracování Vašich 
osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, 
případně požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav; 
e) požádat Správce o poskytnutí osobních údajů, které se Vás týkají a jež jste poskytl/a Správci, ve 
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, abyste mohl/a předat tyto údaje 
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jinému správci, aniž by tomu Správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, anebo aby byly 
Vaše osobní údaje předány přímo Správcem správci jinému, je-li to technicky proveditelné; 
f) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě podezření či odmítnutí odstranění 
protiprávního stavu; 
g) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již Vaše osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně; 
h) na omezení zpracování osobních údajů.  
 
Správce je povinen Vám bez zbytečného odkladu umožnit plnění těchto práv. 

Kontaktní adresou, na niž můžete směřovat jakékoli dotazy či žádosti týkající se zpracování osobních 
údajů je FMD@dacr.net. 

Zaškrtnutím kolonky v registračním formuláři souhlasíte se zpracováním Vašich osobních 
údajů ve výše uvedeném rozsahu a za výše uvedených podmínek a potvrzujete, že jste byl/a 
Správcem informován/a o důvodech a podmínkách zpracování Vašich osobních údajů, jakož i 
o právech spojených se zpracováním osobních údajů. 


