Zásady ochrany a zpracování osobních údajů (GDPR)
Správce
Správcem osobních údajů je Česká herpetologická společnost, z.s., se sídlem Viničná 1594/7,
Nové Město, 128 00 Praha, identifikační číslo: 47011548, spisová značka: L 3638, vedená u
Městského soudu v Praze (dále jen „ČHS“).

Zpracovávané údaje
1. Evidence členů
ČHS, z důvodu vedení evidence svých členů a členů čekatelů (čekajících na schválení Radou),
zpracovává následující údaje získané z vyplněné přihlášky (http://www.herp.cz/prihlaskachs.pdf):
Profil na webu herp.cz:

členské číslo 1

jméno a příjmení 1

datum narození 2

emailová adresa

telefonní číslo (pevná linka, mobil)

adresa instituce 3

kontaktní adresa 3

webová stránka

specializace

platby členských příspěvků za jednotlivé roky 2

IP adresa, SERVER_NAME, HTTP_USER_AGENT posledního přihlášení 2
Údaje z profilu si člen (na základě registrace a zaslání přihlašovacích údajů webmasterem) po
přihlášení může sám upravit, případně kompletně skrýt/zveřejnit celý profil. Alternativně lze
požádat webmastera na herp@herp.cz o jejich změnu či skrytí/zveřejnění.
1

Nelze změnit v členem přímo profilu. Nutné kontaktovat webmastera na herp@herp.cz ze své
evidované emailové adresy.
2
Nebude nikdy zveřejněno.
3
Uvedení alespoň jedné adresy (kontaktní nebo adresy instituce) je nutnou podmínkou pro zasílání
časopisu Herpetologické informace!
Email:
 emailová komunikace na herp@herp.cz [neveřejná]
Doba zpracování: od podání přihlášky do ukončení či zániku členství podle Stanov ČHS
(http://www.herp.cz/pdf/stanovy_chs_10_12_2016.pdf).
Předání osobních údajů třetím stranám:
Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě, pokud si je člen sám
prostřednictvím svého profilu nebo žádostí o změnu na herp@herp.cz nezveřejní.
Veškeré data na webu herp.cz jsou fyzicky uložena u hostingové společnosti Savana.cz s.r.o.,
sídlem: Lounská 983/43, 405 02 Děčín VI-Letná, IČ: 28750659, DIČ: CZ28750659, zapsané v
obchodním rejstříku Krajského soudu

v Ústí nad Labem, spisová značka: C 30815. Podle prohlášení na svých stránkách
https://www.savana.cz/novinky/#jsme-gdpr-kompatibilni tato společnost spňuje požadavky GDPR.

2. Pořádání konferencí
ČHS a Radou (či Výborem) určený organizátor konference zpracovává údaje z přihlášky na
konferenci (uvedena na stránkách http://www.herp.cz/1/2/0).
Doba zpracování: od podání přihlášky až po konečné vyúčtování konference.
Předání osobních údajů třetím stranám:
Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou údajů
nutných pro evidenci pobytu v určeném ubytovacím zařízení.

Změny ve zpracovávání osobních údajů
Jakékoliv změny ve zpracování osobních údajů budou k dispozici v tomto PDF dokumentu
umístěném na adrese http://www.herp.cz/pdf/gdpr.pdf.

Kontakt
V případě jakýchkoli dotazů, či žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat na
herp@herp.cz.

Účinnost
Tyto Zásady ochrany a zpracování osobních údajů platí od 25.05.2018.

