
Informace o zpracování osobních údajů členů Spolku českých bibliofilů.

Tento dokument – Informační memorandum - poskytuje členům Spolku českých 
bíbliofilů (dále jen „SČB“) informace o způsobu zpracování jejich osobních dat a o 
právech s nimi souvisejících.

SČB uchovává o svých členech následující informace:

 Identifikační údaje -  jméno, příjmení, tituly, datum narození, které jste nám 
poskytli při vstupu do spolku, případně jste je později aktualizovali. Tyto 
údaje sbíráme v rozsahu nezbytném pro vaši identifikaci jakožto člena SČB. 

 Kontaktní údaje - hlavně adresa pro doručování písemností, e-mail a telefonní
číslo.Tyto informace sbíráme  za účelem efektivní komunikace mezi orgány 
SČB a jeho členy.

 Informace o vašem členství - datum vstupu, případně datum a důvod zániku 
členství, informace o zaplacených členských příspěvcích, údaje o účasti ve 
volených orgánech SČB.

 Informace o vaší činnosti v SČB  - zejména účast na valných hromadách, 
společných akcích a informace, které spolku poskytnete o své bibliofilské, 
umělecké, osvětové  apod. činnosti. 

Tato data jsou SČB využívána následujícím způsobem:

 Data jsou primárně užívána k naplnění aktivit, které jsou posláním SČB,  tedy
provádění kulturní a osvětové činnosti s cílem budování, pěstování a 
rozšiřování lásky ke krásným knihám a tiskům, k umělecké grafice a ostatní 
umělecké tvorbě, jejich popularizaci a ochraně.  Jako členové SČB dostáváte 
pozvánky na akce spolku, informace o spolkové činnosti a bibliofilské tisky. 
Využití vašich osobních dat pro tento účel vyplývá z vašeho členství v SČB.

 Pokud jste členy výboru SČB, jsou vaše telefonní číslo a e-mailová adresa 
publikovány na webových stránkách spolku. K tomuto účelu je od vás 
vyžádán souhlas. 

 SČB pořizuje zápisy z valných hromad, včetně účasti členů. Dále pořizuje 
jednou ročně zprávu pro Valnou hromadu o činnosti SČB, kde mohou být 
použity výše uvedené informace, které jste nám poskytli.

 Na akcích, které pořádá, pořizuje SČB fotografickou dokumentaci, na které 
můžete být, pokud se akce zúčastníte, také zachyceni. SČB považuje 
pořizování fotodokumentace za svůj oprávněný zájem jako dokumentaci 
aktivit spolku.

 SČB vede kroniku své činnosti. Do této kroniky jsou ukládány záznamy akcí 
organizovaných SČB a informace z médií o činnosti SČB a jejích členů. Tyto
údaje mohou být použity v publikacích věnovaných historii SČB. 

 Údaje, které uvedete při elektronické komunikaci na webových stránkách 
SČB, zůstávají na serveru  zachovány.

 SČB vede účetnictví, kde se mohou objevit informace o vašich platbách vůči 
spolku. Tyto udáje slouží pouze vnitřní kontrole plnění členských povinností.

     

     



      Jak dlouho vaše údaje evidujeme?

 SČB ukládá osobní údaje svých členů (i bývalých) po dobu danou zákonnými
předpisy a oprávněnými zájmy spolku.  

 Vaše kontaktní informace jsou drženy po celou dobu vašeho členství a ještě 
jeden následující rok po odchodu, za účelem zajištění vypořádání činnosti 
bývalého člena.

 Kontaktní informace členů výboru na webových stránkách SČB jsou 
odstraněny nejpozději do 2 měsíců po skončení jejich mandátu 

 Informace o vašich členských příspěvcích a dalších finančních kontaktech 
jsou drženy 8 let od jejich uskutečnění, tedy po dobu, kdy může být účetnictví
SČB předmětem finanční kontroly.

 Databázi členů, včetně bývalých členů (jejich osobních údajů) a kroniku SČB
drží SČB po neomezenou dobu pro účely archivace ve věci společensko-
historického výzkumu. Tyto informace nejsou zpřístupňovány subjektům 
mimo členů SČB a badatelů v oblasti tvorby a sběratelství bibliofilií, 
umělecké grafiky a souvisejících uměleckých oborů. 

    Jaké údaje o vás potřebujeme? Jak můžete ovlivnit zpracování  údajů?

 Pro činnost SČB potřebujeme vědět kdo jste a mít možnost se s vámi spojit. 
Za tímto účelem od vás potřebuje vaše identifikační a kontaktní údaje i jejich 
aktualizaci, pokud dochází k jejich změně.  

 Pro zveřejnění kontaktních informací členů výboru SČB je žádáme o souhlas,
který nejsou povinni udělit a pokud jej udělí, mohou ho kdykoliv odvolat.

 V případě pořizování fotodokumentace, zápisů z valných hromad a kroniky 
SČB považujeme zpracování informací za oprávněný zájem SČB.  

     Komu vaše údaje předává SČB?

 Vaše osobní, kontaktní a členské informace o vaší činnost v SČB nejsou 
poskytovány jiným právnickým ani fyzickým osobám bez vašeho 
předchozího výslovného souhlasu. 

 Účetnictví pro SČB vede člen SČB pod dohledem výboru SČB. 

     Vaše další práva.

    Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem.
    Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud
    se domníváte, že zpracování není v pořádku. Pokud by SČB na vaši oprávněnou
    (odůvodněnou) žádost nesjednal nápravu, můžete také podat stížnost u Úřadu pro
    ochranu osobních údajů, případně soudu.

    V Praze 25. května 2018                                                                   výbor SČB


