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Záznam o činnostech zpracování osobních údajů 
Zásady zpracování osobních údajů 

Agenda: Evidence členů Společnosti Národního muzea, z. s. 
 

1. Správce osobních údajů 
Společnost Národního muzea, z. s.,  

se sídlem Václavské náměstí 1700/68,  

110 00 Praha 1 – Nové Město,  

IČ: 18629733 

 

2. Jméno a kontaktní údaje osoby zodpovědné za ochranu osobních údajů 
RNDr. Irena Jančaříková, jednatelka Společnosti Národního muzea, z. s.,  

telefonní číslo: +420 602 527 363, e-mail: irena.jancarikova@nm.cz, web: snm.nm.cz. 

 

3. Účel zpracování osobních údajů  
Společnost Národního muzea, z. s. (dále jen „Společnost“) zpracovává osobní údaje svých členů pro 

účely členské evidence, uplatňování práv a povinností vyplývajících ze členství a poskytování služeb 

členům ve smyslu § 236 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu § 4 Stanov Společnosti, 

zapsané dne 20. dubna 2016 u Městského soudu v Praze, spisová značka: L 1473. 

 

4. Zákonné důvody zpracování 
Dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení: zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce, 

kterými je vedení členské evidence (viz výše). 

 

5. Slučitelnost zákonných důvodů zpracování. Omezení doby uložení údajů 

Pořadí Zákonný důvod Účel zpracování Expirace 

1.  oprávněné zájmy správce evidence členů po dobu trvání 

členství + 10 let po 

jeho ukončení 

2. splnění úkolu ve veřejném zájmu archivace ve veřejném zájmu  

 

trvale 

 

6. Kategorie subjektů údajů 
Fyzické osoby starší 15 let – členové Společnosti. 

Fyzické osoby mladší 15 let – čekatelé na členství ve Společnosti. 
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7. Kategorie a minimalizace zpracovávaných osobních údajů 

Druhy a kategorie zpracovávaných osobních údajů: 

Druh Kategorie osobního údaje 

osobní Jméno 

osobní Příjmení 

osobní Tituly 

osobní Datum narození 

osobní Adresa trvalého pobytu - ulice 

osobní Adresa trvalého pobytu - město 

osobní Adresa trvalého pobytu - PSČ 

osobní Adresa trvalého pobytu - stát 

osobní Adresa doručovací - ulice 

osobní Adresa doručovací - město 

osobní Adresa doručovací - PSČ 

osobní Adresa doručovací - stát 

osobní E-mail 

osobní Telefon 

osobní Sekce Společnosti 

osobní Sociální status 

osobní Bankovní účet 

osobní Bankovní spojení 

osobní Vlastnoruční podpis 

 

8. Záruky za přesnost osobních údajů 
• Osobní údaje jsou získávány přímo od subjektů údajů 

• Aktualizace případných změn je povinností členů. 
 

9.  Kategorie příjemců, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny 
• Oprávnění funkcionáři Společnosti 

• Policie ČR a další orgány činné v trestním řízení na základě písemné žádosti o přístup 

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. 

 

10.  Korektnost a transparentnost zpracování osobních údajů 
Obecná informace o zásadách zpracování osobních údajů je dostupná na webu Společnosti. 

Specifická informace dle článku 13 Nařízení bude předložena každému stávajícímu členovi. 

Fyzické osoby mohou uplatnit svá práva u osoby zodpovědné za ochranu osobních údajů Společnosti. 
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11. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření – 

integrita a důvěrnost osobních údajů 
Členská evidence je vedena v podobě elektronické (tabulka MS Excell) a v tištěných výstupech. 

Práva přístupu k počítači mají pouze funkcionáři Společnosti. 

Přihlášky ke členství jsou uloženy v místnosti Společnosti v uzamykatelných skříních. Je stanoven 

klíčový režim objektu NM. 

Operace zpracování dat provádějí pouze oprávněné osoby. 

Po předání k archivaci je trvalé uchování dokumentů zajištěno za podmínek stanovených zákonem  

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a příslušných prováděcích předpisů. 

 

12. Odpovědnost za zpracování osobních údajů v NM 
 

PhDr. Pavel Muchka, předseda Společnosti Národního muzea, z. s. 

Tel.: 774 530 828 

E-mail: pavel.muchka@nm.cz 

Vinohradská 1 

110 00 Praha 1 

 

RNDr. Irena Jančaříková, jednatelka Společnosti Národního muzea, z. s. 

Tel.: 602 527 363 

E-mail: irena.jancarikova@nm.cz 

Vinohradská 1 

110 00 Praha 1 

 

 

 

Zpracováno dne: 31. 7. 2018 (aktualizováno dne 25. 6. 2020) 

 

Za správnost: RNDr. Irena Jančaříková 

 

 

Schválil: Výbor Společnosti Národního muzea, z. s. na své schůzi dne 20. září 2018 
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