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Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) 

Zásady ochrany osobních údajů. Aktuálně platná verze k 23. 5. 2018. 

 

Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) 

Spolek se sídlem: Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, 128 00 Praha 2 

IČO: 49370731  

DIČ: CZ49370731 

ČESON je zapsán ve Spolkovém rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5183. 

Základním dokumentem řídícím fungování ČESON jsou Stanovy ČESON (aktuální znění ke 

stažení zde: http://www.ceson.org/dokumenty.php). 

Statutárními zástupci, kteří jednají jménem ČESON samostatně jsou: Ivan Horáček (předseda 

výboru), Tomáš Bartonička (ředitel), Petra Schnitzerová (zástupce ředitele) a Petr Benda 

(zástupce předsedy výboru).  

 

Úvod 

Ochrana osobních údajů je upravená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a s 

účinností od 25. 5. 2018 Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(dále jen GDPR). 

Česká společnost pro ochranu netopýrů zpracovává osobní údaje na základě dobrovolné 

registrace členů, registrace a poskytnutí kontaktních údajů v rámci dílčích programů a projektů 

(zejména poskytování poradenského servisu, online databáze výsledků monitoringu netopýrů 

v panelových sídlištích, online databáze pozitivních nálezů netopýrů ve stromech, plaketa Náš 

soused je netopýr, objednávky vzdělávacích programů pro školy, registrace účastníků 

vzdělávacích seminářů a osvětových akcí organizovaných ČESON) a souhlasu se zpracováním 

osobních údajů pro informační účely (zejména zasílání nabídky programů pro školy, pozvánek 

na akce, ad.) Kromě toho ČESON zpracovává data na základě plnění smluv a právních 

povinností, ať již se jedná o poskytnutí daru, plnění zakázky nebo sponzorské smlouvy. ČESON 

spravuje data o svých zaměstnancích a spolupracovnících, která jsou nezbytně potřebná pro 

fungování organizace. ČESON dále shromažďuje anonymní statistické údaje o využívání 

webových stránek. 

 

1. Zpracovávané informace 

ČESON zpracovává pouze nezbytné typy údajů, které se pro různé skupiny osob liší, a většinou 

zahrnují pouze minimum z následujícího výčtu: 

jméno a příjmení, (u podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), 

datum narození (u některých členů ČESON a u zaměstnanců také rodné číslo), 
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datum vzniku členství v ČESON,  

kontaktní údaje (poštovní adresa, e-mail, telefon, adresa na sociálních sítích), 

portrétní fotografie (u některých členů a u zaměstnanců ČESON) 

informace o využívání produktů a služeb ČESON (např. nákup tiskovin, účast na akcích a 

programech ČESON), 

fotografie účastníků akcí ČESON, 

transakční údaje při placení členských příspěvků, zboží nebo při poskytnutí darů (zejména se 

jedná o číslo účtu, datum, výši a účel provedené platby), 

u návštěvníků webů mohou poskytovatelé webových služeb, se kterými ČESON spolupracuje, 

anonymně uchovávat tyto údaje: IP adresu, informace o navštěvovaných stránkách, 

uživatelských předvolbách, délce přihlášení a prováděných úkonech, případně o používaném 

typu zařízení, operačním systému a prohlížeči. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů o dětech mladších 16 let dává zákonný zástupce dítěte.  

 

2. Účel zpracování osobních údajů  

V případě členů ČESON je účelem zpracování osobních údajů vedení členské agendy a 

poskytování členského servisu, včetně informování formou elektronických sdělení. 

V případě nečlenů ČESON spravuje osobní data zejména za účelem informování o své činnosti, 

o netopýrech a o možnostech zapojení do jejich výzkumu a ochrany.  

Dalšími účely spravování dat jsou především: komunikace se zástupci škol a organizací ohledně 

realizovaných a plánovaných vzdělávacích projektů, plnění smluv (zakázky, dárcovské 

smlouvy, smlouvy o spolupráci, společné projekty), pracovněprávní agenda. 

Ke komunikaci ČESON využívá e-mail, klasickou poštu, telefon, sociální sítě. 

 

3. Uchování a ochrana osobních údajů  

Se spravovanými osobními údaji ČESON nakládá zodpovědně a v souladu s platnou 

legislativou. Ke zpracovávaným osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby. ČESON 

chrání elektronické osobní údaje v maximální možné míře pomocí odpovídajících technologií.  

 

4. Správce a zpracovatelé 

Správcem osobních údajů poskytnutých ČESON je výhradně ČESON. ČESON jakožto správce 

může pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele.  

Mezi zpracovatele, se kterými ČESON v současné době spolupracuje, patří:  
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 Petr Kadlec, Chvatěrubská 351/6, 181 00 Praha – Čimice, IČ: 74215868 (externí 

účetní ČESON) 

 

 poskytovatelé webových stránek  

www.ceson.org: ACTIVE 24, s.r.o., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 - Karlín,  

IČO: 25115804, DIČ: CZ25115804 

 

www.sousednetopyr.cz: THINline s.r.o.,  Nádražní 42/82, 150 00 Praha 5 – Smíchov, 

IČO: 26747359, DIČ: CZ26747359 

 

 online služba MailChimp (Všeobecné obchodní podmínky: 

https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.95255324.1494076246.1523264655-

311259822.1522753529) 

 

 

5. Doba uchovávání osobních údajů 

Osobní údaje spravuje ČESON po dobu trvání smluvního vztahu, po archivační dobu 

vycházející z příslušných právních předpisů a v případě udělení souhlasu do doby, než je 

souhlas odvolán. Po pominutí zákonného důvodu pro zpracování (například po skončení 

účinnosti uděleného souhlasu) budou osobní údaje skartovány, resp. vymazány. 

 

6. Podání informací a odvolání souhlasu se spravováním osobních údajů 

Osoby, jejichž osobní údaje ČESON spravuje, mají práva daná platnou legislativou. Především 

mohou požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o nich zpracovávaných, o jejich 

úpravu, či vymazání. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený pro ČESON lze odvolat 

kdykoliv. Žádat vymazání osobních údajů lze však pouze tehdy, pokud zároveň neexistuje jiný 

zákonný důvod pro jejich správu (například povinnost archivace účetní dokumentace). ČESON 

jako správce údajů je povinna přijmout příslušná opatření (podání informace, úprava údajů, 

omezení zpracování, výmaz) bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce, nebrání-

li tomu právní důvody. 

Vyžádat si informace, úpravu či zrušit souhlas se zpracováním osobních údajů lze 

prostřednictvím zaslaného emailu na netopyr@ceson.org nebo písemně na adresu ČESON, 

Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, 128 00 Praha 2.  

 

 

Tyto zásady jsou platné od 23. 5. 2018. 
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