
 

Směrnice pro aplikaci GDPR v podmínkách ZO VOS UJEP 
 

 

1. Tento vnitřní předpis vymezuje způsob nakládání s archivací osobních údajů a vymezuje 

okruh osob, které mají přístup k osobním údajům 

2. Směrnice vychází z Metodického pokynu k GDPR pro základní organizace 

Vysokoškolského odborového svazu. 

3. ZO VOS UJEP zpracovává následující okruhy osobních údajů, k jejichž zpracování není 

potřebný souhlas: 

a) údaje členů, konkrétně 

- jméno a příjmení za účelem identifikace člena 

- datum narození za účelem přijímání plnění, finančního nebo jiného 

- kontaktní údaje (telefon, email) za účelem možnosti kontaktovat člena, informovat jej o 

dění a činnosti svazu a umožnit mu výkon práv vyplývajících ze Stanov VOS 

- údaje související s výkonem povolání (důchodci atd.) za účelem stanovení správné výše 

členského příspěvku 

b)  údaje osob (nečlenů VOS) zpracovávané při výkonu oprávnění vyplývajících ze 

zákoníku práce, tedy veškeré osobní údaje, které ZO VOS UJEP získá v rámci informování, 

projednání, spolurozhodování a kolektivním vyjednávání v rámci výkonu oprávnění 

vyplývajících ze zákoníku práce nebo v dalších případech, kdy se nečlenové VOS obracejí 

na odborovou organizaci. 

c) údaje zaměstnanců ZO VOS UJEP, které jsou zpracovávány na základě zákonného 

zmocnění.  

4. V souvislosti s poskytováním právní pomoci, organizováním zájezdů apod. může ZO VOS 

UJEP zpracovávat i jiné osobní údaje svých členů po jejich písemném souhlasu. 

5. Veškeré dokumenty v listinné podobě obsahující osobní údaje musí být uloženy 

v uzamykatelné skříni nebo zásuvce u čelenů výboru ZO VOS UJEP. 

6. Veškeré dokumenty zpracovávané v  elektronické podobě obsahující osobní údaje musí být 

uloženy v zamykatelných počítačích nebo na digitálních nosičích, které jsou zabezpečeny 

proti zcizení. 

7. Přístup k výše uvedeným dokumentům obsahujícím osobní údaje je omezen na: 

• předsedu odborové organizace,  

• jednatele,  

• hospodáře, 

• pracovníka přímo předsedou pověřeného k  práci s osobními údaji a evidencemi osobních 

údajů. 

8. Správcem osobních údajů je ZO VOS UJEP. Zástupcem správce osobních údajů je 

předseda odborové organizace. Správce je povinen poskytnout přístup k osobním údajům 

týkajícím se subjektu údajů, a dále je povinen provést opravu osobních údajů, pokud o to 

bude subjektem osobních údajů požádán. 

9. O osobách majících přístup k osobním údajům v papírové podobě je veden písemný 

záznam tak, aby bylo kdykoliv doložitelné, kdo má přístup k osobním údajům. Tento 



záznam musí obsahovat informaci o tom, z jakého důvodu má daná osoba přístup 

k osobním údajům a informaci o datu vzniku (popř. zániku tohoto oprávnění). 

10. Aktualizovaný seznam konkrétních osob majících přístup k osobním údajům je přílohou 

tohoto dokumentu. 

11. Pomine-li účel zpracování osobních údajů, údaje jsou zlikvidovány skartací anebo 

výmazem z datového úložiště. 

 

 

Tento vnitřní předpis schválila členská schůze dne 29.6.2018 



Příloha č. 1 

 

Osoby oprávněné k přístupu k osobním údajům 

Jméno Funkce Vznik 
oprávnění 

Zánik 
oprávnění 

Ing. Lenka Michnová předseda odborové organizace 29.6.2018  

Lenka Klomínková člen výboru odborové organizace, hospodář; 
pracovník předsedou pověřený k archivaci 
osobních údajů a k práci s osobními údaji a 
evidencemi osobních údajů 

29.6.2018  

Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D člen výboru odborové organizace, jednatel; 
pracovník předsedou pověřený k archivaci 
osobních údajů a k práci s osobními údaji a 
evidencemi osobních údajů 

29.6.2018  

 



Příloha č. 2 

Záznamy o přístupu k osobním údajům 

Přistupující osoba Od --- do Účel a rozsah 

   

   

   

   

   

   

   

 

 


