Česká asociace nutričních terapeutů, z. s.
(dále jen ČANT, z. s.)

Informace pro členy o zásadách zpracování a ochrany osobních údajů
Tento dokument informuje členy o tom, jaké osobní údaje ČANT, z. s. zpracovává, tj. jak je
shromažďuje, jak je získává, k jakým účelům využívá, jak mohou členové získat informace o svých
osobních údajích a jaká jsou jejich práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Informace o správci
Správce osobních údajů:
Zástupce správce osobních údajů:

Česká asociace nutričních terapeutů, z. s., IČO: 06942407
Průchova 684/47, Praha 5, 150 00
Mgr. Martin Krobot, Květná 279/6, Mohelnice, 789 85
e-mail: martinkrobot@cant.cz, mobil: +420 725 159 428

Účel a právní základ zpracování
Zpracovávání osobních údajů bez souhlasu členů
Kontaktní a identifikační údaje členů ČANT, z. s. zpracovává za účelem evidence seznamu svých
členů, pozvání na Členskou schůzi, kontaktu v případě zvolení do funkce v některém z orgánů ČANT,
z. s., dobrovolné práce v některé z pracovních skupin ČANT, z. s., kontroly úhrady členských
příspěvků a dalších podobných činností. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s oprávněným
zájmem ČANT a z titulu plnění smlouvy, kdy za společenskou smlouvu jsou v tomto případě
považovány stanovy ČANT.
Zpracovávání osobních údajů se souhlasem členů
Se souhlasem členů se budou kontaktní údaje členů ČANT, z. s. zpracovávat za účelem pravidelného
zasílání informací o aktualitách v oboru elektronickou poštou na cca měsíční bázi. Se souhlasem členů
budou kontaktní údaje členů ČANT, z. s. předávány třetím osobám za účelem zprostředkování
pracovní příležitosti nebo odborné konzultace.
Členové ČANT, z. s. si budou moci zvolit, zda chtějí od ČANT, z. s. informační e-mailové zprávy
dostávat a zda si přejí, aby ČANT, z. s. předával jejich kontaktní údaje třetím osobám za účelem
zprostředkování pracovní příležitosti nebo odborné konzultace, a to prostřednictvím Souhlasu se
zpracováním osobních údajů.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů členů ČANT, z. s.
Vyplněním on-line přihlášky do ČANT, z. s. získává ČANT, z. s. od zájemce o členství tyto údaje:
° Tituly
° Jméno
° Příjmení

°
°
°
°
°
°
°
°
°

Datum narození
Kontaktní adresa
Telefonní číslo
E-mail
Nejvyšší dosažené vzdělání v oboru nutriční terapie
Specializovaná způsobilost (dle vyhlášky č. 55/2011 Sb.) – dobrovolný údaj
Pracoviště – dobrovolný údaj
Odbornost – dobrovolný údaj
Předložení kopie dokladu o studiu/ absolvování studia, jímž člen nabývá/ nabyl odborné
způsobilosti k výkonu profese nutričního terapeuta.

Předložení kopie dokladu o absolvování studia, či potvrzení o studiu v případě přidruženého členství,
slouží pro ověření způsobilosti k výkonu profese nutričního terapeuta, která je podmínkou členství
v ČANT, z. s. Kopie tohoto dokladu není nikde uschovávána.
Zřízením členského účtu na webové stránce, který umožní členům vstup do členské zóny, získává
ČANT, z. s. od člena také přihlašovací údaje, konkrétně přihlašovací jméno a heslo. Přihlašovací
jméno a heslo ČANT, z. s. shromažďuje za účelem ověřování a přístupu k členskému účtu na webové
stránce ČANT, z. s. Zřízení členského účtu je dobrovolné.

Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje svých členů ČANT, z. s. eviduje v Seznamu členů po dobu trvání členství. ČANT, z. s.
zapíše, resp. vyškrtne člena ČANT, z. s. ze Seznamu členů vždy do 14 dnů od vzniku, resp. zániku
členství. Osobní údaje bývalých členů ČANT, z. s. budou přesunuty do Seznamu bývalých členů
ČANT, z. s., kde budou archivovány po dobu třech let. Po uplynutí třech let od ukončení členství
v ČANT, z. s. budou osobní údaje bývalých členů nenávratně odstraněny. Tato doba byla stanovena
v souladu s délkou promlčecích lhůt v případě způsobené škody členem ČANT, z. s.

Přístup k osobním údajům a kontrola nad nimi
ČANT, z. s. uchovává osobní údaje členů zakódovány, v off-line podobě, současně jsou zálohovány na
osobním cloudu zástupce správce osobních údajů ČANT, z. s. pod heslem. ČANT, z. s. rovněž vede
záznamy o zpracování osobních údajů, a to jako součást Seznamu členů. K Seznamu členů mají
přístup jen členové Výkonného výboru a Kontrolní komise ČANT, z. s., kterým je tímto ukládána
povinnost dodržovat mlčenlivost o osobních údajích členů ČANT, z. s.
Žádné osobní údaje nejsou předávány třetím osobám ani do zahraničí, vyjma předání na základě
souhlasu, které je specifikováno v souhlasu při jeho udělení.
Práva subjektu údajů
Při zpracování osobních údajů mají členové ČANT, z. s. následující práva týkající se ochrany svých
osobních údajů:
° právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům;
° právo na opravu svých osobních údajů, které jsou zpracovávány;

° právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že správce musí osobní údaje člena
ČANT, z. s., u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmí dál
zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování má člen ČANT, z. s. tehdy,
jestliže
- popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost
osobních údajů ověřit;
- zpracování je protiprávní a člen ČANT, z. s. odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo
toho o omezení jejich použití;
- jestliže již správce osobní údaje člena ČANT, z. s. nepotřebuje pro účely zpracování, ale
člen ČANT, z. s. je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
- jestliže člen ČANT, z. s. vznesl námitku proti zpracování specifikovanou níže dokud
nebude ověřeno, zda oprávněné důvody pro zpracování ze strany správce převažují nad
zájmy nebo právy a svobodami člena ČANT, z. s.;
° právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje,
které jsou zpracovávány na základě souhlasu. Zbývající osobní údaje budou vymazány v souladu
se zásadami ČANT, z. s. po ukončení členství v ČANT, z. s.;
° právo na přenositelnost údajů. Člen ČANT, z. s. může žádat, aby mu byly jeho osobní údaje
poskytnuty za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo aby je správce sám
předal jinému správci osobních údajů.
° právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se člen ČANT, z. s. domnívá, že
zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů.
Stížnost může člen ČANT, z. s. podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště,
místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je
dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
www.uoou.cz.
Právo vznést námitku proti zpracování
V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho
dalšího, máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na
naší adrese či u zástupce správce osobních údajů. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni
v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro
zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o
zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Členové ČANT, z. s. mají kdykoli právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž je tím
dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
ČANT, z. s. vyhrazuje právo tyto zásady přiměřeně změnit či doplnit.

V Praze, dne 28. 3. 2018

