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Podmínky ochrany osobních údajů  

při poskytování podpor z podpůrného fondu pro členy OS TOK 

Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy,  
IČ: 148 88 092, se sídlem: Praha 3, Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1800/2 (dále jen „OS TOK“) 
poskytuje podpory pro členy OS TOK z podpůrného fondu dle Statutu podpůrného fondu OS TOK 
(dále jen „PF“). V rámci splnění povinností při ochraně osobních údajů zpracovávaných při této své 
činnosti tímto OS TOK vydává následující Podmínky ochrany osobních údajů při realizaci podpor z PF 
pro členy OS TOK (dále jen „Podmínky“): 

1. Základní ustanovení 

Členem OS TOK se pro poskytování podpor z podpůrného fondu pro členy OS TOK (v souladu se 
Stanovami OS TOK) rozumí člen POO OS TOK, ZO OS TOK, MOO OS TOK a individuální člen OS TOK.  

Člen OS TOK je před poskytnutím podpory z podpůrného fondu povinen seznámit se s obsahem 
těchto Podmínek, které jsou zavěšeny na webových stránkách OS TOK a zároveň rozeslány na 
všechny odborové organizace v elektronické, popřípadě listinné podobě.  

Člen OS TOK je oprávněn požádat ekonoma OS TOK, popř. právníka OS TOK, o vysvětlení 
kteréhokoliv bodu těchto Podmínek, pokud je mu cokoliv nejasného.  

Člen OS TOK, který žádá OS TOK o poskytnutí podpory z podpůrného fondu, prohlašuje, že se s 
těmito Podmínkami seznámil a plně jim porozuměl.  

2. Ochrana osobních údajů 

 Při poskytování podpory z podpůrného fondu dochází ze strany OS TOK ke zpracovávání 
osobních údajů, které člen OS TOK při žádosti o podporu z PF sdělil či předal ve formě podkladů. 
Správcem takto získaných osobních údajů je OS TOK, IČ: 148 88 092, se sídlem: Praha 3, Žižkov, 
náměstí Winstona Churchilla 1800/2. 

Zpracování osobních údajů ze strany OS TOK se řídí relevantními právními předpisy, zejména 
nařízením EP a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).  

Aby mohl člen OS TOK získat podporu pro členy OS TOK z PF, je povinen OS TOK poskytnout 
údaje o svém členství v odborech, neboť podpora z PF pro členy OS TOK není poskytována 
subjektům, jenž členy OS TOK nejsou. Údaje o členství člena OS TOK v odborech jsou OS TOK 
zpracovávány na základě čl. 9 odst. 2 písm. d) GDPR a jejich zpracování se vztahuje pouze k členství 
subjektu údajů v odborech.  

Člen OS TOK poskytuje své ostatní osobní údaje (vyjma osobního údaje o členství v odborech – 
viz výše) OS TOK na základě smluvního principu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (ke splnění 
závazku OS TOK k poskytnutí podpory členu OS TOK dle Statutu PF) a není k jejich poskytnutí ze 
zákona povinen. Neposkytnutí relevantních osobních údajů však může vést k nedostatečnému 
podložení žádosti pro rozhodnutí o poskytnutí podpory z PF.  Člen OS TOK nebude kromě svého údaje 
o členství v odborech předávat OS TOK žádné jiné osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR (tj. 
např. osobní údaje o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, 
náboženství a filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu, apod.) a OS TOK jejich převzetí odmítne. 
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To však neplatí, pokud by předání osobních údajů zvláštní kategorie bylo nezbytné k poskytnutí 
podpory členu OS TOK z PF. V takovém případě budou tyto osobní údaje zpracovávány dle čl. 9 odst. 
2 písm. f) GDPR, tj. pro účely posouzení nároku člena OS TOK na výplatu podpory z PF. 

Člen OS TOK prohlašuje, že je oprávněn ke sdělení a předání osobních údajů OS TOK při žádosti 
o podporu z PF, a to i když se bude jednat o osobní údaje třetích osob. Člen OS TOK je povinen 
informovat třetí osoby o předání jejich osobních údajů OS TOK a seznámit je s obsahem těchto 
Podmínek, pokud je to možné. Na vyžádání OS TOK je člen OS TOK povinen splnění tohoto bodu 
Podmínek OS TOK prokázat. V případě porušení tohoto bodu nebudou předané osobní údaje OS TOK 
nijak zpracovávány a budou neprodleně skartovány. 

OS TOK prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které odborovému svazu byly členem OS TOK 
předány při podání žádosti o podporu z PF dle těchto Podmínek, zpracovává pouze za účelem 
rozhodnutí o poskytnutí podpory z PF. 

OS TOK prohlašuje, že zpracovává osobní údaje předané odborovému svazu členem OS TOK v 
souladu s těmito Podmínkami a v souladu s GDPR a dalšími relevantními právními předpisy na 
ochranu osobních údajů a nepředává tyto osobní údaje žádnému zpracovateli ani jiným subjektům. 

Doba, po kterou budou osobní údaje u OS TOK uloženy, je stanovena na 5 let ode dne jejich 
poskytnutí. 

Subjekt údajů má právo požadovat na OS TOK přístup k osobním údajům týkajícím se tohoto 
subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a má též právo vznést 
námitku proti zpracování. V případě, že je osobní údaj zpracováván na základě souhlasu subjektu 
údajů, má subjekt údajů právo odvolat kdykoli tento svůj souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost 
zpracování daného osobního údaje založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Subjekt 
údajů je též oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu. 

3. Závěrečná ustanovení 

Tyto Podmínky jsou účinné od 25. 5. 2018. 

Změny těchto Podmínek budou zveřejňovány prostřednictvím vyvěšení na webových stránkách 
OS TOK a rozesílány na všechny odborové organizace OS TOK v elektronické, popř. listinné podobě. 

Tyto Podmínky, jakož i právní vztahy těmito Podmínkami neupravené, se řídí českým právním 
řádem, zejména Občanským zákoníkem a právní úpravou GDPR. 

 

V Praze dne 25. 5. 2018 


