C00000VZOR
Záznam o činnostech spojených s ochranou osobních údajů
Jméno a kontaktní údaje správce:
Petržílkova 2565/23
15800 Praha Stodůlky
Datová schránka: 9za78et
T: +420 251 106 424
Subjekt údajů

Člen církve - sborový důstojník

Člen církve - voják

Člen církve - stoupenec

Dárce, sponzor

Dobrovolník

Účastník

Zaměstnanci, VPP, VS, DPP

Přítel AS

Armáda spásy církev
Sbor:

Název činnosti

Výčet nezbytných osobních údajů
základních

Výčet nezbytných osobních údajů
zvláštních

Výčet možných osobních údajů základních

Jméno a příjmení, bydliště, datum narození,
kontakt (e-mail, telefon), forma členství,
Náboženské vyznání
datum členství.

Datum odevzdání dítěte, doklad o teologickém/pastoračním vzdělání (například diplom z
ETF UK), osvědčení o podstatných dovednostech (například osvědčení o absolvování
pastoračního kurzu nebo existence řidičského oprávnění). Foto, video, rozhovor

Jméno a příjmení, datum narození, forma
členství, datum členství.

Náboženské vyznání

Bydliště, datum odevzdání dítěte, kontakt (e-mail, telefon). Foto, video, rozhovor

Sborová činnost Jednání ve věci členství v Jméno a příjmení, datum narození, forma
církvi
členství, datum členství.

Náboženské vyznání

Vedení sboru, kazatelská a pastorační
činnost

Sborová činnost

Poskytnutí daru

Jméno a příjmení, kontakt (např. telefon, email) - neplatí pro anonymní dárce

Jméno a příjmení, datum narození, adresa
Dobrovolnická služba na základě smlouvy trvalého bydliště, kontakt (např. telefon, email)

Návštěva sboru

Bydliště, datum odevzdání dítěte, kontakt (e-mail, telefon). Foto, video, rozhovor

Foto, video, rozhovor

Bezúhonnost (při práci s dětmi a mládeží)

Návštěva křesťanských akcí a aktivit

Výčet osobních údajů týkajících se rozsudk
Výčet možných osobních údajů zvláštních
v trestních věcech a trestných činů

Sbor a komunitní centrum Ostrava
Osoba zodpovědná za správnost a vyplnění: Por. František a Andrea Pekárek

Jméno a kontaktní údaje pověřence: Antonín Plachý, e-mail: gdpr@armadaspasy.cz

Osobní údaj předáváme

Informace o případném předání do
třetí země

Plánovaná lhůta pro výmaz

Nezpracovává se

K osobním údajům sborových důstojníků
mají přístup pouze – daný důstojník, účetní
Armdáy spásy, personální oddělení ,
Za účelem splnění právní povinnosti správce Osobní údaje jsou vedeny v listinné (Kniha
přímá nadřízená struktura. Osobní údaje
dle zákona č. 3/2002 Sb., zákon o církvích a členství v Armádě spásy) a v elektronické
jsou vedeny v listinné a elektronické formě a
náboženských společnostech.
podobě.
jsou zabezpečeny (v elektonické formě
heslem v počítačí, v listinné formě v
uzamykatelné skříni).

Nepředává se

Nepředává se

Osobní údaje se uchovávají 5 let od
ukončení členství nebo 5 let od úmrtí člena
církve, poté se do 3 měsíců skartují a údaje v
elekrotnické podobě se vymažou.

Nezpracovává se

Za účelem splnění právní povinnosti správce Osobní daje jsou vedeny v listinné (Kniha
dle zákona č. 3/2002 Sb., zákon o církvích a členství v Armádě spásy) a v elektronické
náboženských společnostech.
podobě.

K osobním údajům vojáků mají přístup
pouze – důstojník. Osobní údaje jsou
vedeny v listinné a elektronické formě a jsou
zabezpečeny (v elektonické formě heslem v
počítačí, v listinné formě v uzamykatelné
skříni).

Nepředává se

Nepředává se

Osobní údaje se uchovávají 5 let od
ukončení členství nebo 5 let od úmrtí člena
církve, poté se do 3 měsíců skartují a údaje v
elekrotnické podobě se vymažou.

Nezpracovává se

Za účelem splnění právní povinnosti správce Osobní daje jsou vedeny v listinné (Kniha
dle zákona č. 3/2002 Sb., zákon o církvích a členství v Armádě spásy) a v elektronické
náboženských společnostech.
podobě.

K osobním údajům stoupenců mají přístup
pouze - důstojník. Osobní údaje jsou vedeny
v listinné a elektronické formě a jsou
zabezpečeny (v elektonické formě heslem v
počítačí, v listinné formě v uzamykatelné
skříni).

Nepředává se

Nepředává se

Osobní údaje se uchovávají 5 let od
ukončení členství nebo 5 let od úmrtí člena
církve, poté se do 3 měsíců skartují a údaje v
elekrotnické podobě se vymažou.

Nezpracovává se

Plnění smlouvy (darovací smlouva)

Osobní daje jsou vedeny v listinné a
elektronické podobě.

Osobní údaje dárců jsou v počítači
zabezpečena heslem, v listinné podobě jsou
uloženy v uzamykatelné skříni v
uzamykatelné kanceláři.

Nepředává se

Nepředává se

V případě uzavřené smlouvy dle její povahy,
jinak pět let po jejím ukončení.

Zákon 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě, Osobní daje jsou vedeny v listinné a
plnění smlouvy (dobrovolnická smlouva)
elektronické podobě.

Osobní údaje dobrovolníků jsou v počítači
zabezpečena heslem, v listinné podobě jsou
uloženy v uzamykatelné skříni v
uzamykatelné kanceláři.

Nepředává se

Nepředává se

Rok po ukončení dobrovolnické smlouvy.

Osobní údaje osob, se kterými byla uzavřena
smlouva jsou v počítači zabezpečeny
heslem, v listinné podobě jsou uloženy v
uzamykatelné skříni v uzamykatelné
kanceláři.

Nepředává se

Nepředává se

Týká se osobních složek na organizační
jednotce. Skartuje se rok po ukončení
pracovní smlouvy zaměstnance.

K osobním údajům stoupenců mají přístup
pouze - důstojník. Osobní údaje jsou vedeny
v listinné a elektronické formě a jsou
zabezpečeny (v elektonické formě heslem v
počítačí, v listinné formě v uzamykatelné
skříni).

Nepředává se

Nepředává se

Osobní údaje se uchovávají 5 let od
ukončení členství nebo 5 let od úmrtí člena
církve, poté se do 3 měsíců skartují a údaje v
elekrotnické podobě se vymažou.

Foto, video, rozhovor

Nezpracovává se

Foto, video, rozhovor

Nezpracovává se

Účel zpracování

Popis technických opatření

Popis bezpečnostních a
organizačních opatření

Pouze na prezentaci

VS, DPP, VPP na základě smlouvy

Jméno a příjmení, datum narození, adresa
trvalého bydliště, kontakt (např. telefon, email)

Bezúhonnost (při práci s dětmi a mládeží)

Jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, kontakt (např. telefon, e-mail),
Foto, video, rozhovor

Nezpracovává se

Za účelem splnění právní povinnosti správce
dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, tj. Osobní daje jsou vedeny v listinné a
výkon práv a povinností souvisejících s
elektronické podobě.
pracovněprávním vztahem

Sborová činnost

Jméno a příjmení, datum narození, adresa
trvalého bydliště, kontakt (např. telefon, email)

Náboženské vyznání

Bydliště, datum odevzdání dítěte, kontakt (e-mail, telefon). Foto, video, rozhovor

Nezpracovává se

Za účelem splnění právní povinnosti správce Osobní daje jsou vedeny v listinné (Kniha
dle zákona č. 3/2002 Sb., zákon o církvích a členství v Armádě spásy) a v elektronické
náboženských společnostech.
podobě.

Poznámky

LEGENDA

pozor, nejedná se o taxativní výčet, organizace si musí údaje doplnit samy

Položka

Popis

Příklady

Název činnosti

název činnosti, na základě které jsou osobní údaje
zpracovávané

Dobrovolnická služba na základě smlouvy

sada základních osobních údajů základních, které jsou v
rámci posuzované činnosti vždy zpracovávané, u každého
subjektu údajů

např. u dobrovolníka jméno a příjmení, datum
narození, adresa trvalého bydliště, kontakt (např.
telefon, e-mail)

Výčet nezbytných osobních údajů základních

Výčet nezbytných osobních údajů zvláštních

sada nezbytných osobních údajů zvláštních, které jsou v
Např. u dobrovolníků, kteří vykonávají
rámci posuzované činnosti vždy zpracovávané, u každého dobrovolnickou službu při práci s dětmi a mládeží je
subjektu údajů
to bezúhonnost

Výčet možných osobních údajů základních

sada osobních údajů, které je v rámci posuzované
činnosti možno zpracovávat, je to u každého subjektu
údajů různé, přídavné jméno základní zde odkazuje na
definici ze zákona GDPR

Výčet možných osobních údajů zvláštních

sada osobních údajů, které je v rámci posuzované
činnosti možno zpracovávat, je to u každého subjektu
údajů různé, přídavné jméno zvláštní zde odkazuje na
definici ze zákona GDPR, kde jsou osobními údaji
nazvány např. tyto: údaje, které vypovídají o rasovém či
etnickém původu, politických názorech, náboženském
vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v
odborech, a zpracování biometrických údajů, údaje o
zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální
orientaci fyzické osoby

Subjekt údajů

Účel zpracování

Např. u stoupenců bydliště, kontakt (e-mail,
telefon).

jedinec anebo skupina lidí, od kterých zpracováváme
osobní údaje

členové církve, stoupenci, dobrovolníci, dárci…

účel na základě kterého je daný osobní údaj, nebo
skupina údajů zpracovávána (procesní a zákonný záměr)

Za účelem splnění právní povinnosti správce dle
zákona č. 3/2002 Sb., zákon o církvích a
náboženských společnostech.

Popis technických opatření

způsob evidence osobních údajů subjektu údajů v
organizaci/službě

elektronický záznam v databázi poskytovatele
sociálních služeb (NPV), listinná podoba ve spisu
klienta u sociálního pracovníka

Popis bezpečnostních a organizačních opatření

Popis zajištění osobních údajů pře ztrátou nebo
odcizením osobních údajů v elektronické i fyzické
podopbě

Např. u členů církve jsou osobní údaje vedeny v
listinné (Kniha členství v Armádě spásy) a
elektronické podobě.

Osobní údaje předáváme

pokud osobní údaje předáváte jiné organizaci, instituci,
úřadu, uveďte komu

Pokud nepředáváne, napíšeme "nepředává se"

Informace o případném předání do třetí země

Pokud osobní údaje předáváte do země mimo EU.

Pokud nepředáváne, napíšeme "nepředává se"

Plánovaná lhůta pro výmaz

údaje o archivaci a výmazu osobních údajů po ukončení
smlouvy /smrti subjektu údajů

např. Osobní údaje se uchovávají 5 let od ukončení
členství nebo 5 let od úmrtí člena církve, poté se do
3 měsíců skartují a údaje v elekrotnické podobě se
vymažou.

Poznámky

doplňující informace k záznamu o činnosti

Napíše se případná relevantní poznámka

Změna a datum změny

pokud dojde v organizační jednotce ke změně, a se
změnami se počítá, údaje se doplní. Důležité je uvést ve
sloupci B datum změny, od kterého organizační jednotka
může osobní údaj zpracovávat. Tento nový údaj je nutno
také uvézt do Souhrn osobních údajů, kde budou uvedeny
podrobnosti, např. zákonnost zpracování

