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GDPR – zpracování a ochrana osobních údajů
MYGRA-CZ, z.s. vede neveřejný seznam členů, ve kterém zpracovává osobní údaje v souladu s platnými
právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) a s účinností ode dne
25. května 2018 také nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Nařízení EU představuje právní
rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému
zacházení s jejich daty a osobními údaji.

Správce osobních údajů
MYGRA-CZ, z.s. – se sídlem Jaurisova 21, 140 00 Praha 4
IČO: 26555328, e-mail: info@mygra.cz, www.mygra.cz
Rozsah zpracovávaných osobních údajů
MYGRA-CZ, z.s. zpracovává údaje poskytnuté členem prostřednictvím přihlášky:
• osobní údaje běžné: jméno a příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo
a e-mailová adresa
• osobní údaje citlivé: diagnóza myasthenia gravis
Účel zpracovávání osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně v oprávněném zájmu spolku. MYGRA-CZ, z.s. je podle svých
stanov nezávislý neziskový spolek pacientů s diagnostikovaným onemocněním myasthenia gravis, jejich
rodinných příslušníků, odborníků a ostatních osob, které mají zájem podílet se na zlepšení životních
podmínek pacientů s MG, a jeho řádnými členy jsou výhradně osoby s touto diagnozou; proto je zpracování
tohoto citlivého osobního údaje nezbytné. Ostatní osobní údaje jsou údaji kontaktními a jsou zpracovávány
výhradně z organizačních důvodů.

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu a odvolání souhlasu se zpracováním těchto
osobních údajů
Osobní údaje zpracovávané se souhlasem jsou pouze fotografie ze společných akcí spolku, které jsou
publikovány na webu spolku. Při pořizování těchto fotografií jsou přítomní upozorněni, že fotografie budou
zveřejněny na webu a v souladu s tím jsou dobrovolně modely fotografování. Přesto má každý subjekt
fotografie zveřejněné na webu možnost požádat, a to písemnou formou prostřednictvím e-mailu
info@mygra.cz, o odstranění této konkrétní fotografie z webu a této žádosti je vyhověno ve fikci odvolání
souhlasu.

Subjekty zpracovávající osobní údaje a uložení osobních údajů
Osobní údaje zpracovává předsedkyně a místopředsedkyně spolku MYGRA-CZ, z.s., a to v elektronické
formě. Tyto údaje jsou uloženy na serveru firmy Active24 (webhosting) pod heslem.

Zpřístupnění údajů jiným osobám
Vybrané osobní údaje pacientů jsou zpřístupňovány výhradně výrobci speciálních pacientských karet,
sloužících pro případ lékařské první pomoci. S výrobcem je uzavřena smlouva o ochraně osobních údajů
během výroby a o okamžité likvidaci údajů po výrobě každé karty.

Doba uchování osobních údajů
Poté, co bude členství ukončeno, budou osobní údaje člena vymazány. Nadále může spolek MYGRA-CZ, z.s.
zpracovávat jméno, datum narození a adresu pro účely ochrany svých oprávněných zájmů.

