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UPRAVUJÍCÍ OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ČLENŮ MK  

VE ZNĚNÍ SCHVÁLENÉM DNE 8 . 1 2 . 2 0 0 7  

ČLÁNEK 1  

ÚVOD 

Tento vnitřní předpis vychází za zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů, který upravuje ochranu osobních údajů o fyzických osobách, práva a 
povinnosti při zpracování těchto údajů. 

ČLÁNEK 2  
NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI 

1. Hlavní kancelář MK, zastoupená tajemníkem Hlavní kanceláře, plní za Mladé 
konzervativce povinnosti správce osobních údajů členů MK (dále jen „osobní údaje“). 
Určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Na zpracování se podílejí pověření 
pracovníci Hlavní kanceláře a členové MK v rozsahu písemného pověření (dále jen 
„pověřené osoby“). Subjekty údajů jsou členové Mladých konzervativců, uchazeči o 
členství a osoby s členstvím ukončeným podle Stanov MK. 

2. MK shromažďují a zpracovávají osobní údaje jako součást evidence členské základny a 
evidence placení členských příspěvků prostřednictvím pověřených osob na jednotlivých 

organizačních stupních, tj. Hlavní kancelář, Regionální klub a další orgány MK. 
3. Zpracování údajů je prováděno pomocí přihlášky (Příloha 1) a automatizovaně na 

počítačích (Příloha 2). Přihlášky jsou součástí dokumentace Hlavní kanceláře a jejich 
uložení se řídí archivačním řádem. Automatizované zpracování se provádí v příslušném 
evidenčním programu na úrovni Hlavní kanceláře a Regionálního klubu. Zpracované 
údaje jsou archivovány na zálohových nosičích dat. 

4. Placení členských příspěvků v kalendářním roce je evidováno na Dokladech o členství a 
automatizovaně v evidenčním programu. Doklad o členství v části C je příjmovým 
účetním dokladem hospodářské evidence. 

ČLÁNEK 3  

SDĚLOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Osobní údaje v rozsahu uvedeném v Přílohách 1 a 2 jsou pověřenými osobami využívány 
k naplňování úkolů Mladých konzervativců ze Stanov. Sdělování kontaktních údajů o 
členech reprezentujících MK navenek je vázáno doložitelným souhlasem dotyčných 
členů. 

2. Písemnou zprávu o údajích vedených k vlastní osobě může každý ze stávajících i 
bývalých členů získat na základě písemné žádosti. 



3. Údaje účetní povahy jsou uchovávány po zákonem stanovenou dobu, ostatní údaje trvale 

po dobu existence Mladých konzervativců. 

ČLÁNEK 4  
ODPOVĚDNOST ZA POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Tajemník Hlavní kanceláře odpovídá za zamezení neoprávněnému přístupu k osobním 
údajům a svým pokynem určuje opatření používaná při jejich nakládání a zabezpečení. 

2. Pověřené osoby přicházející do styku s osobními údaji členů jsou vázány mlčenlivostí o 
osobních údajích a bezpečnostních opatřeních v rozsahu pokynu tajemníka HK. 


