Informace pro členy ČMPS – Uchovávání osobních údajů
Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů). Toto nařízení nově upravuje podmínky zpracovávání osobních údajů v zájmu jejich vyšší
ochrany.
Tento dokument popisuje procesy uchovávání osobních údajů v ČMPS, je určen členům a členkám
ČMPS. Tyto zásady jsou veřejně přístupné na webových stránkách ČMPS http://www.cmps.ecn.cz/.
1 Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?
ČMPS o každém svém individuálním členovi shromažďuje dle Stanov tyto údaje:
jméno a příjmení, datum narození, kontaktní poštovní adresa, telefonní číslo, kontaktní emailová
adresa, absolvovaná VŠ a rok ukončení studia, výběr odborné sekce, název pracoviště.
1.1 Evidence členů a online Adresář psychologů – všichni členové ČMPS.
1.2 Prezenční listy z akcí ČMPS – účastníci akcí.
1.3 Dohody, smlouvy – platí pro ty členy, kteří se ČMPS uzavřeli smlouvu o dílo nebo dohodu
o provedení práce. Zde je vyžadováno jméno, adresa, číslo OP/datum narození, číslo bankovního
účtu.
1.4 Údaje o volených vedoucích a zástupcích, o členech rady ČMPS a členech etické komise –
webová stránka ČMPS.
1.5 Údaje o členech v zápisech z činnosti orgánů ČMPS, výroční zprávě apod. – obvykle členové
rady a etické komise ČMPS, organizátoři a účastníci akcí ČMPS.
1.6 Časopis E-psychologie – autorské údaje včetně kontaktních adres a afiliací v článcích.
1.7 Fotodokumentace z akcí a setkání pro propagaci ČMPS.
2 Proč ČMPS zpracovává osobní údaje svých členů?
Osobní údaje členů jsou využívány pro naplnění práva členů být informován o činnosti ČMPS,
pro vzájemnou podporu v profesi, pro informování o nabídce akcí, získání informací o výhodách
členství ve ČMPS.
2.1 Kontaktní údaje (e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo) jsou využívány pro
efektivnější komunikaci se členy a pro jejich informování o aktivitách ČMPS.
2.2 Základní forma komunikace mezi členy probíhá elektronickou poštou. Jsou zřízeny 3 uzavřené
elektronické konference: rada ČMPS, etická komise, redakce E-psychologie.
Členství v elektronických konferencích je dobrovolné, závisí na rozhodnutí člena, zda poskytne svůj
souhlas být do elektronické konference zařazen. Rovněž může požádat o odhlášení. Pokud se člen
z uvedených elektronických konferencí odhlásí, omezí si tím podstatně svou možnost spolupráce,
jejíž potřeba plyne z funkce v daném orgánu ČMPS.
2.3 Poštovní adresa je využívána pro zasílání členského bulletinu Čtvrtletního zpravodaje ČMPS.
2.4 Datum narození je používáno pro jednoznačnou identifikaci členů a také pro připomenutí
životních výročí. Datum narození není povinným údajem, tj. člen ho nemusí uvádět při registraci a
může požádat ČMPS o jeho smazání.
2.5 Údaj o pracovišti člena je doplňujícím údajem, využívá se také pro efektivnější komunikaci se
členy.
2.6 Osobní údaje jsou používány také pro uzavírání dohod a smluv.
2.7 Všechny osobní údaje jsou zpracovávány na základě smlouvy (tj. přihlášky člena), případně
z důvodu oprávněného zájmu.
2.8 Pokud má člen jakékoliv nejasnosti, stížnosti, dotazy ohledně osobních údajů, může se obrátit
s dotazem na radu ČMPS či na kancelář ČMPS.
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3 Kde své údaje najdete
3.1 Osobní údaje členů ČMPS jsou uvedeny v online Adresáři psychologů (základní verze: jméno
a město, další dle záznamu člena), v listinné kartotéce v sídle ČMPS a v elektronické databázi
Evidence členů, přístupné v zaheslovaném online prostoru.
3.2 Člen má právo požádat si o výpis svých osobních údajů z Evidence členů ČMPS, může ho
získat v elektronické podobě. Žádosti vyřizuje kancelář ČMPS.
4 Aktuálnost a úprava osobních údajů
ČMPS se snaží o aktuálnost osobních údajů v Evidenci členů, jejich aktualizace je však závislá
na tom, nakolik člen informuje kancelář ČMPS o změně osobních údajů.
5 Jak dlouho údaje uchováváme
5.1 Údaje v Evidenci členů jsou uchovávány po dobu členství v ČMPS, prodlouženou o 5 let
po ukončení členství. Během této doby má člen možnost si členství jednoduše obnovit. Po uplynutí
5 let jsou osobní údaje členů, kteří ukončili členství, exportovány do listinné formy pro archiv a
jejich digitální forma je smazána.
5.2 O smazání osobních údajů z Evidence členů je možné si požádat ihned po ukončení členství.
5.3 Dohody o provedení práce a smlouvy o dílo mezi ČMPS a členy jsou uchovávány po dobu 5 let.
5.4 Osobní údaje o účastnících akcí (zpravidla jméno, příjmení, zaměstnavatel) pořádaných sekcemi
nebo radou ČMPS jsou spravovány po dobu nezbytně nutnou vedoucím sekce a smazány po
ukončení akce, pokud účastník při registraci nedal souhlas k dalšímu využití kontaktních údajů.
5.5 Kopie prezenční listiny akcí obsahující jméno, příjmení a název zaměstnavatele mohou být
předány instituci, která na příslušnou akci poskytla dotaci jako doklad o vyúčtování.
5.6 Osobní údaje jako součást zápisů z porad, výročních zpráv, korespondence jsou uchovávány
v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě.
5.7 Listinná kartotéka a přihlášky členů jsou uchovávány v kanceláři ČMPS v souladu se zákonem
o archivnictví a spisové službě.
6 Jak ČMPS zpracovává osobní údaje svých členů?
6.1 Základní osobní údaje jsou předány ČMPS jako součást písemné přihlášky budoucího člena
ČMPS. Přihláška se zasílá na adresu ČMPS, v listinné nebo elektronické formě.
Kancelář ČMPS vede Evidenci členů ČMPS (hlavní seznam).
6.2 ČMPS zpracovává osobní údaje svých členů ve vlastním systému a nikomu je za účelem správy
nepředává. Evidence členů ČMPS je přístupná pouze osobám, které určí rada ČMPS. Zpravidla se
jedná o osobu pověřenou správou seznamu členů s osobními údaji.
6.3 Osoby, které s osobními údaji členů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či
smluvně převzatých povinností, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.
6.4 ČMPS využívá pravidelně služeb Postservisu (součást České pošty, s.p.) pro zasílání
Čtvrtletního zpravodaje ČMPS (k tomuto účelu je předáván aktuální seznam adresních údajů) a
příležitostně online služby společnosti Google při přihlašování na odborné akce.
6.5 Informace o ochraně osobních údajů využívaných ČMPS je obsažena ve Stanovách, čl. 6,
Seznam členů.
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