
Informační memorandum spolku 
Camerata Praha, z.s. 

 

Tento dokument poskytuje členům spolku Camerata Praha, z.s. (dále jen Spolek) a členům přípravných 
oddělení pěveckého sboru Camerata (dále jen Sboru) informace o způsobu zpracování jejich osobních dat. 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů 

Spolek zpracovává o členech spolku/sboru (dále jen členech) následující informace: 

 Identifikační údaje - jméno, příjmení, datum narození, které jste nám poskytli v přihlášce, 
případně jste je později aktualizovali. Tyto údaje sbíráme v rozsahu nezbytném pro vaši 
identifikaci jakožto člena. 

 Kontaktní údaje - adresa, e-mail a telefonní číslo; tyto informace sbíráme za účelem efektivní 
komunikace mezi vámi a spolkem a pro statistické účely. 

 Informace o vašem zdravotním stavu – informace, která jsou nutné pro zajištění vaší 
bezpečnosti na akcích spolku (diety, léky, chronická onemocnění) 

 Informace o vašem členství - datum vstupu, případně odchodu, informace o zaplacených 
členských příspěvcích/školném, o zapůjčených a vrácených kostýmech, působení ve volených 
orgánech spolku, zařazení do oddělení sboru 

 Informace o vaší činnosti ve spolku/sboru - účast na zkouškách, účast na akcích Spolku a 
účast na organizačních schůzkách, účast na valné hromadě spolku 

 Obrazové a zvukové záznamy – spolek archivuje zvukové a obrazové záznamy ze zkoušek, 
vystoupení a jiných akcí spolku a to v elektronické i papírové formě. 

 Textová elektronická komunikace – textová elektronická komunikace mezi spolkem a členy 
spolku/sboru v prostředí spolkového portálu. 

U nezletilých členů jsou zpracovávány obdobné údaje také o jejich zákonných zástupcích. 

Data jsou využívána následujícím způsobem: 

 Data jsou primárně užívána k naplnění aktivit, které jsou předmětem činnosti spolku: 
o k organizaci pravidelných zkoušek pěveckého sboru 
o k organizaci či účasti na vystoupeních pěveckého sboru 
o k organizaci dalších akcí spolku (pěvecká soustředění, výjezdy po ČR i do zahraničí,…) 
o k organizaci interních schůzí, valné hromady 

Využívání vašich osobních dat pro tento účel vyplývá z podstaty členství ve spolku/sboru a spolek 
považuje tyto údaje za nutné pro naplnění svých povinností vůči vám jakožto člena. 

 Pokud působíte ve vedení spolku, mohou být vaše fotografie, telefonní číslo, e-mailová adresa a 
adresa publikovány na webových stránkách Spolku. K tomuto účelu je od vás vyžádán souhlas, který 
můžete kdykoli odvolat. 



 Spolek pořizuje zápisy ze schůzí spolku/sboru, včetně účasti členů. Dále organizuje jednou ročně 
valnou hromadu, pořizuje jednou ročně zprávu o činnosti spolku, kde mohou být použity výše 
uvedené informace, které jste nám poskytli. 

Spolek považuje ukládání těchto údajů za svůj oprávněný zájem. 

 Na akcích spolku pořizuje spolek fotografickou dokumentaci a zvukové a video záznamy, na 
kterých můžete být zachyceni.  

Spolek považuje pořizování fotodokumentace a zvukových záznamů za svůj oprávněný zájem jako 
dokumentaci aktivit spolku. 

 Spolek vede elektronickou galerii a kroniku své činnosti. Do galerie a kroniky jsou ukládány 
především fotografie, ale také videozáznamy či zvukové záznamy z akcí spolku. 

Spolek považuje vedení elektronické galerie a kroniky za svůj oprávněný zájem. 

 Spolek při pořádání výjezdů a soustředění dětského sboru vyžaduje zdravotní informace o 
nezletilých účastnících. Jedná se o údaje o omezeních ve stravování, o lécích, o aktuálním 
zdravotním stavu a informace o chronických onemocněních. Tyto údaje jsou vedeny odděleně od 
ostatních údajů a jsou užívány výhradně pro ochranu zdraví zúčastněných dětí.  

Spolek považuje sběr a správu těchto údajů za nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů a 
v určitých případech je mu tato povinnost ukládána také zákonem. 

 Spolek je členem Unie českých pěveckých sborů (UČPS). Jednou z podmínek členství v této 
organizaci je pravidelné hlášení počtu osob ve stavu Student, Důchodce, Výdělečně činná osoba, 
dále informace o počtu konaných koncertů, věku členů a s tím spojené hrazení příslušné výše 
poplatků. UČPS jsou předávány pouze souhrnné počty, nikoliv osobní údaje. Nicméně pro výpočet 
těchto souhrnů je nutné znát váš věk a pracovní zařazení. 

Členství v UČPS je naplnění povinnosti spolku hradit autorské odměny autorům za jejich skladby. 
Spolek považuje zpracování těchto přehledů za činnost vyplývající z Autorského zákona. 

 Spolek žádá o dotace na svou činnost.  Pro doložení své činnosti používá obvykle údaje o vašem 
bydlišti a věku k vytvoření souhrnných údajů o počtu členů, případně v členění dle věku a městské 
části. Organizace, u kterých žádáme o finanční podporu, nedostávají vaše osobní údaje, pouze 
souhrnné počty. 

Spolek považuje zpracování požadovaných přehledů za svůj oprávněný zájem. 

 Spolek, jakožto organizace realizující veřejná vystoupení, musí zajistit přiměřenou míru své 
propagace především v lokálních mediích, na vývěskách fyzických a elektronických apod. V těchto 
médiích může být použita fotografie či videozáznam, na kterých jste zachyceni. Popisek fotografií a 
záznamů je všeobecný a neobsahuje vaše jméno a příjmení. 

Spolek považuje využívání fotografií či videozáznamů pro tuto formu propagace za svůj oprávněný zájem. 

 Údaje, které uvedete při e-mailové komunikaci, zůstávají zachovány na mailovém serveru. 

 Spolek vede účetnictví, kde se mohou objevit informace o vašich platbách vůči spolku. 

 Spolek při organizaci některých svých významnějších akcí a koncertů oslovuje své bývalé členy 
spolku formou pozvánek. K tomuto účelu je od vás vyžádán souhlas, který můžete kdykoli odvolat. 



Jak dlouho vaše údaje držíme? 

 Spolek ukládá osobní údaje členů (i bývalých) po dobu danou zákonnými předpisy 
a oprávněnými zájmy spolku. Po uplynutí příslušných lhůt jsou data mazána či 
anonymizována. 

 Vaše kontaktní informace jsou drženy po celou dobu vašeho členství do doby vypořádání 
činnosti bývalého člena. 

 Vaše kontaktní informace na webových stránkách spolku jsou v případě účasti ve vedení 
spolku odstraněny nejpozději do 3 měsíců po skončení vašeho mandátu 

 Informace o vašich platbách a dalších finančních kontaktech jsou drženy po dobu, kdy může 
být účetnictví spolku předmětem finanční kontroly. 

 Elektronickou galerii a kroniku spolku drží spolek po neomezenou dobu pro účely archivace. 

 Kontaktní údaje u bývalých členů, pokud k tomu udělili souhlas, držíme neomezenou dobu či 
do odvolání souhlasu.  

Komu vaše údaje spolek předává? 

Pro potřeby účetnictví jsou předávány údaje o vašich platbách externí účetní firmě. Databáze spolku je 
spravována na serverech společnosti Wedos Internet, a.s. Tyto společnosti jsou našimi zpracovateli dat a 
vztahují se na ně zákonné povinnosti při ochraně osobních údajů. Žádnému dalšímu subjektu vaše osobní 
údaje nejsou předávány. 

Fotografie, videozáznamy, zvukové záznamy 

Vzhledem k primárnímu cíli Spolku organizovat veřejná vystoupení pěveckého sboru je pořizování, 
archivace a publikace záznamů z těchto vystoupení nezbytnou součástí činnosti spolku. 

Veřejná vystoupení jsou hromadná, zachyceno je téměř vždy větší množství členů najednou a není možné 
zajistit, aby osoba, která nesouhlasí se zveřejněním této dokumentace, nebyla na záznamech zachycena. 

Při používání záznamů z vystoupení a akcí Spolku jsou popisky všeobecné a neobsahují vaše jméno a 
příjmení ani jiný identifikační údaj. 

Z technických důvodů není možné odstranit jednotlivé osoby z výše uvedených záznamů. 

V odůvodněných případech Spolek projedná s žadatelem technické možnosti odstranění z těchto 
záznamů a pokusí se vyjít žadateli v maximální míře vstříc, musí však brát zřetel i na práva ostatních 
zachycených osob, na znehodnocení záznamu v případě výmazu a tím na celkové snížení hodnoty 
dotčeného media. 


