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1.

Jméno a kontaktní údaje
správce

Asociace mediátorů České republiky, z.s.
zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze pod sp. zn. L 11422
se sídlem Holečkova 9, Praha 5
IČ: 70908044

2.

Účel zpracování osobních
údajů

Členové správce:
Propagace mediace a propagace mediátorů – členů správce,
Vedení evidence členů správce,
Vzdělávání členů správce,
Zveřejnění informací o členech správce včetně jejich fotografií
na internetových stránkách správce,
Vedení evidence členských příspěvků členů správce,
Vedení účetnictví správce a vedení dalších evidencí
stanovených zákonem nebo stanovami správce,
Zajištění dalších činností správce (hlavní a vedlejší činnosti dle
stanov správce, včetně pořizování zápisů a prezenčních listin
z jednání sněmu, rady, kontrolní komise, příp. jiných orgánů
správce),
Plnění povinností správce stanovených zákonem.
Třetí osoby (účastníci školení a výcviků):
Propagace mediace a propagace vzdělávacích akcí správce,
zejména ve formě zasílání pozvánek k účasti na školeních,
workshopech a dalších vzdělávacích akcích Správce,
Vedení evidence vyškolených mediátorů (základní nebo
pokračovací výcvik),
Vedení evidence účastníků jiných vzdělávacích aktivit správce,
Vedení účetnictví správce a vedení dalších evidencí
stanovených zákonem nebo stanovami správce,
Zajištění dalších činností správce (hlavní a vedlejší činnosti dle
stanov správce),
Plnění povinností správce stanovených zákonem
Třetí osoby (zájemci o mediaci a další osoby, které
kontaktovaly správce jinak než v souvislosti se školeními a
výcviky):
Odpověď na dotazy třetích osob, zprostředkování mediace,
Zajištění dalších činností správce (hlavní a vedlejší činnosti dle
stanov správce),
Plnění povinností správce stanovených zákonem nebo
stanovami

3.

Právní titul zpracování
osobních údajů

Členové správce: plnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje, souhlas subjektů údajů
Třetí osoby (účastníci školení a výcviků): zpracování je
nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt
údajů, plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
souhlas subjektů údajů
Třetí osoby (zájemci o mediaci a další osoby, které
kontaktovaly správce jinak než v souvislosti se školeními a
výcviky): plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
souhlas subjektů údajů
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Členové: akademický titul, jméno, příjmení, adresa, emailová
adresa, telefonní číslo, adresa webových stránek, datum
narození, dosažené vzdělání, zaměstnání / povolání, bankovní
účet, fotografie, jazyková vybavenost, členství v profesních
organizacích
Třetí osoby (účastníci školení a výcviků): jméno, příjmení,
příp. akademický titul, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa,
příp. zaměstnání / povolání, bankovní spojení
Třetí osoby (zájemci o mediaci a další osoby, které
kontaktovaly správce jinak než v souvislosti se školeními a
výcviky): jméno, příjmení, příp. akademický titul, telefonní číslo,
e-mailová adresa, příp. zaměstnání / povolání, případně další
údaje, které třetí osoby správci poskytnou

5.

Zdroje osobních údajů

Členové správce: subjekt údajů, veřejně přístupné informace,
internet
Třetí osoby (účastníci školení a výcviků): subjekt údajů
Třetí osoby (zájemci o mediaci a další osoby, které
kontaktovaly správce jinak než v souvislosti se školeními a
výcviky): subjekt údajů

6.

Kategorie příjemců

Poskytovatel služeb účetních/ daňových poradců
Poskytovatel IT služeb
Třetí země, mezinárodní organizace –zásadně
nezpřístupňujeme

7.

Pravidelné testování
bezpečnosti
Bezpečnost dat s externími
subjekty

1 x za 24 měsíců, zajišťuje správce

Likvidace dat

Ano, data jsou likvidována, po skončení archivační povinnosti.

8.

9.

Smlouvy upravující zpracování osobních údajů, máme uzavřeny
s následujícími dodavateli:
§ poskytovatel služeb účetních/ daňových poradců
§ poskytovatel IT služeb

10. Procedura k určení práv
subjektů údajů

Subjekty údajů informujeme prostřednictvím Informace o
zpracování osobních údajů.
Případné žádosti vyřizujeme v předepsaných lhůtách.

11. Poskytování informací
oprávněným subjektům

Informace poskytujeme v rámci Informace o zpracování
osobních údajů, a v odpovědích na žádosti subjektů údajů.

12. Zabraňují nasazené
technické prostředky a
uplatňovaná organizační
opatření nahodilému anebo
neoprávněnému přístupu
k osobním údajům, jejich
změně, zcizení, zneužití,
zničení nebo ztrátě?

Ano, uplatňujeme zejména následující opatření:
§ Osobní údaje jsou uloženy v sídle správce;
§ Sídlo je zabezpečeno těmito prostředky: bezpečnostní dveře
/ dveře s bezpečnostním zámkem, bezpečnostní zámky,
elektronický zabezpečovací systém, alarm, řádné uzamčení
kancelářských prostor správce, uzavření výplní stavebních
otvorů;
§ Je stanoven zákaz vynášení osobních údajů zachycených v
listinné podobě ze sídla správce, pokud to není nezbytně
nutné pro činnost správce;
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Je vedena evidence držitelů klíčů od sídla Správce;
Ke zpracovávaným údajům mají přístup pouze osoby, které
s nimi pracují;
K nakládání s osobními údaji zachycenými v elektronické
podobě jsou užívány pouze hardwarové a softwarové
prostředky správce;
Osobní údaje v elektronické podobě jsou ukládány jen na
vnitřní síť a server správce, nikoliv na pracovní stanice;
Server správce je zabezpečen proti neoprávněnému
přístupu z externí sítě – internet (firewall, antivirus) a proti
fyzickému nakládání se severem (uzamčení serveru v
prostorách správce);
Server správce je pravidelně zálohován, je prováděna
pravidelná aktualizace softwarových prostředků, zejména
antivirus;
Pro komunikaci v elektrické podobě jsou užívány pouze
emailové schránky správce. Komunikace s emailovým
serverem bude šifrovaná;
Přístup do vnitřní sítě správce, na server správce a na
pracovní stanice zapojené do vnitřní sítě správce je chráněn
přihlašovacím jménem a heslem (přístupové údaje). Každý
uživatel používá svoje přístupové údaje;
Server a vnitřní síť správce jsou testovány a udržovány
externím dodavatelem, se kterým je sjednáno ujednání o
mlčenlivosti a ochraně osobních údajů.

13. Přenos do zahraničí.

Osobní údaje do zahraničí zásadně nezpřístupňujeme.

14. Proškolení zaměstnanců a
povinnost mlčenlivosti.

Správce nemá zaměstnance.
Všechny spolupracující subjekty mají sjednaný smluvní závazek
mlčenlivosti.

Datum aktualizace
záznamu o činnostech
zpracování.

Ze dne 15.4.2019
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