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Zpracování osobních údajů
1.	Udělujete tímto souhlas spolku Sdružení pro antroposofickou medicínu v ČR, z.s., se sídlem Ječná
505/2, 120 00 Praha 2, IČ: 22898565, zapsanému ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze, spisová značka L 22647 (dále jen „Sdružení pro AM“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávalo tyto Vaše osobní
údaje:
A. jméno a příjmení, adresu, e-mail, telefonní číslo
B. zkušenost s antroposofií, věková skupina
C. povolání a odbornost
2.	 Ú
 daje ze skupiny A je nutné zpracovat za účelem identifikace účastníka a možnosti jeho kontaktování.
Primárním způsobem kontaktování účastníků konference je e-mail – jím budou zasílány všechny další
upřesňující informace aj. Telefon příp. adresa slouží k zajištění kontaktu v případě, že e-mailové spojení
nebude funkční (každý rok několik takových případů řešíme). Tyto kontaktní údaje budou Sdružením
pro AM uchovány po dobu 50 let,* z důvodu možnosti informovat Vás o dalších podobných akcích
Sdružení.
	
Údaje ze skupiny B je třeba zpracovat za účelem optimálního rozdělení účastníků konference do dopoledních pracovních skupin. Tyto údaje budou Sdružením pro AM uchovány po dobu 5 let.
 daje ze skupiny C je třeba zpracovat pro statistickou evidenci, jak silné jsou jednotlivé profesní skuÚ
piny, které se naší konference účastní – to pak zohledňujeme při přípravě dalšího ročníku. Tyto údaje
budou Sdružením pro AM uchovány po dobu 5 let.
3.	S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Sdružení pro AM.
4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
-	v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

* Zákon vyžaduje uvádět vždy konkrétní dobu uchování údajů, neumožňuje ponechat to nespecifikované – formulace „50 let“ je v tomto smyslu vynucené a formální ustanovení, které v podstatě znamená „dostatečně dlouho“ na to, abychom Vás bez další náročné administrativy mohli informovat
o jiných relevantních akcích Sdružení pro AM.

