Ochrana osobních údajů členů KDU-ČSL
KDU-ČSL je politickou stranou ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a
politických hnutích (dále jako „zákon o politických stranách“), se sídlem v Praze, Palác Charitas, Karlovo náměstí
317/5, 128 00, Praha 2 (dále též jako „strana“). Z titulu činnosti politické strany pracuje jako správce osobních
údajů subjektů v podobě svých členů tak jak jí to ukládá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 z
27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů (dále jako „GDPR“).
Účelem tohoto textu je informovat vás – jako členy KDU-ČSL – o tom, jakým způsobem, za jakým účelem a na
základě jakého právního důvodu zpracováváme vaše osobní údaje. Některé osobní údaje vyžadujeme z důvodu
toho, že jsou nutné k registraci člena ve smyslu zákona o politických stranách, některé vyžadujeme z důvodu
právního zájmu správce a k některým od vás vyžadujeme souhlas se zpracováním (ten nám můžete, ale také
nemusíte udělit).
K vašim osobním údajům přistupujeme opatrně. Pokud budete mít dotaz na to, jakým způsobem a jaké
zpracováváme osobní údaje podle níže uvedeného, je vždy možno se informovat písemně na e-mailové adrese:
gdpr@kdu.cz či na adrese správce: KDU-ČSL, Palác Charitas, Karlovo náměstí 317/5, 128 00, Praha 2. Na stejné
e-mailové adrese můžete požadovat jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, zároveň zde
můžete žádat o námitku proti zpracování.
V případě, že nebudete spokojeni s tím, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje, máte právo podat
stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, adresou Pplk. Sochora 27, 170 00
Praha 7; e-mailový kontakt: posta@uoou.cz.

Informace o osobních údajích, které se zpracovávají pro splnění právní
povinnosti a které jsou nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce
Jméno, příjmení, datum narození, datum vstupu do strany a adresa jsou osobními údaji, u nichž je právním
titulem ke zpracování členství v politické straně KDU-ČSL podle zákona o politických stranách jakožto správce
osobních údajů (podle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR). Tyto údaje užíváme výhradně za účelem identifikace a
evidence člena a za účelem jeho kontaktování v záležitostech z takového členství vyplývajících. Přístup k
takovým osobním údajům má: regionální tajemník (v rámci kraje, z něhož pocházíte) a generální sekretář, kteří
je zpracovávají výhradně pro účely výše uvedené. Osobní údaje jsou shromážděny v interní databázi strany v
počítačovém programu EVLID (evidence lidovců).
Pohlaví, národnost, kontaktní údaje a historie členství, zastávaných funkcí, veřejně zastávaných funkcí, účasti na
kandidátní listině a účasti na hlasování jsou osobními údaji, u nichž je právním titulem ke zpracování osobních
údajů nezbytnost pro účely oprávněných zájmů KDU-ČSL jakožto správce osobních údajů (podle článku 6 odst. 1
písm. f) GDPR), kterými jsou konkurenceschopnost v rámci politických stran, vysoká úroveň vnitrostranických
debat a zájem na tom, aby se členové kvalifikovaně vyjadřovali ke konkrétním otázkám z aktuálního politického
dění a z legislativy. Údaje o pohlaví a národnosti slouží výhradně ke statistickým účelům pro KDU-ČSL, případně
veřejnost, a to prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím (v takovém případě budou tyto
údaje anonymizovány) či prostřednictvím informací zveřejňovaných v případě kandidatury daného člena ve
volbách. Přístup k takovým údajům má: regionální tajemník (v rámci kraje, z něhož pocházíte) a generální
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sekretář, kteří je zpracovávají výhradně pro účely výše uvedené. Výše uvedené osobní údaje jsou shromážděny
v interní databázi strany v počítačovém programu EVLID (evidence lidovců).
Osobní údaje budou uloženy po dobu členství ve straně, v případě zániku členství pak po dobu 5 let od
takového zániku.

Souhlas se zpracováním některých osobních údajů
Členstvím a vyplněním přihlášky člena KDU-ČSL udělujete souhlas KDU-ČSL, politické straně podle zákona o
politických stranách, se sídlem v Praze, Palác Charitas, Karlovo náměstí 317/5, 128 00, Praha 2, jakožto správci,
ke zpracování těchto osobních údajů ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR: informace o dosaženém
vzdělání, oboru studia, aktuálním zaměstnání, koníčcích, souhlas ke zpracování fotografie a profesního
životopisu. KDU-ČSL jakožto správce osobních údajů shromažďuje informace o dosaženém vzdělání, aktuálním
zaměstnání a koníčcích. Tyto osobní údaje budou používány k vnitrostranické diskuzi v případě legislativních
návrhů (členové – v závislosti na vzdělání, profesi a koníčkům obdrží návrhy zákonů – mohou obdržet
legislativní návrhy z jejich daného odboru). Ke zpracování fotografie a profesního životopisu dochází v rámci
kampaní, propagace a informování veřejnosti. Člen tímto uděluje souhlas k tomu, aby byly fotografie a
informace ze životopisu použity na propagační materiály a jako součást grafiky na internetových stránkách.
Vaše údaje budeme moci využívat po dobu členství v KDU-ČSL. Po zániku členství pak budeme osobní údaje
uchovávat po dobu 5 let od tohoto zániku. Váš souhlas s jakýmkoliv níže uvedeným zpracováním můžete
kdykoliv odvolat tím, že o to písemně požádáte regionální tajemníka prostřednictvím pošty dopisem zaslaným
na sídlo regionální organizace KDU-ČSL uvedené na stránkách www.kdu.cz/regiony či na e-mailovou adresu
tajemník uvedeného na stránkách www.kdu.cz/regiony.
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