
Česká vědecká společnost pro mykologii, z. s. (ČSVM) – zásady práce s osobními údaji  

 

ČVSM jako obecně prospěšný zapsaný spolek (z. s.) shromažďuje a spravuje vybrané osobní údaje 

členů a klientů společnosti, aby mohla toto své poslání vykonávat. Řídí se přitom níže uvedenými 

principy. 

Vymezení pojmů 

Člen společnosti: osoba, která je na základě podané přihlášky a v souladu se stanovami ČVSM 

(http://www.czechmycology.org/cz/cvsmstanovy2016.pdf) do společnosti přijata. 

Klient společnosti: osoba, která si objedná některý z časopisů vydávaných ČVSM nebo se 

přihlásí k odběru novinek na webových stránkách ČVSM. 

U členů společnosti se shromažďují a zpracovávají  výhradně osobní údaje uvedené v přihlášce do 

společnosti (http://www.czechmycology.org/cz/cvsm-clenstvi.php#prihlaska). U klientů se jedná o 

jméno, adresu (trvalou, případně doručovací), e-mailovou adresu a telefonní číslo (čísla). ČVSM 

postupuje při správě a využívání těchto osobních údajů podle zásad, které jsou v souladu s právními 

normami na ochranu osobních údajů (Zákon o ochraně osobních údajů, Obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů: GDPR): 

1. Zákonnost, korektnost, transparentnost. Důvodem ke shromažďování osobních údajů je obecně 

prospěšná dobrovolná činnost v oboru mykologie, probíhající podle právního rámce zapsaného 

spolku (paragrafy 214–302 nového občanského zákoníku) a stanov ČVSM. Osobní údaje nejsou 

poskytovány třetím stranám. Na žádost konkrétní osoby jsou její údaje změněny nebo vymazány.  

2. Jsou shromažďovány a zpracovávány jen údaje sloužící k základní identifikaci členů a klientů, jejich 

kontaktování ohledně novinek v činnosti ČVSM a v oboru mykologie a k zasílání členského časopisu 

Mykologické listy, případně  odborného časopisu Czech Mycology. Rok narození slouží také ke 

vzájemnému informování členů o jejich životních výročích v členském časopisu Mykologické listy. 

3. Osobní údaje jsou uloženy a) v listinné podobě v uzamčeném archivu, b) v elektronické databázi, 

uložené a zálohované v plně zabezpečených datových úložištích a serverech.  

4. Osobní údaje v souladu s výše uvedenými principy shromažďují a spravují pouze vybraní členové 

výboru ČVSM (předseda, místopředseda, tajemník, hospodář) a smluvně pověřený sekretář(ka). 

Postupují přitom podle interních zásad ČVSM pro práci s osobními údaji. Tyto funkcionáře společnosti 

lze kontaktovat ve všech záležitostech, které se osobních údajů týkají. 
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