
www.kverulant.org                           Pražská 1148, 102 00 Praha 10 

  
 

 

PŘÍKAZ ŘEDITELE Č. 1/2018: 

PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI 

 

1. Kverulant.org, o.p.s. (dále jen „Kverulant“) uchovává údaje o osobách, které projevují zájem o jeho 

činnost 

a) odebíráním e-mailového zpravodaje (newsletter) nebo  

b) tím, že podpořily činnost Kverulanta finančním darem. 

 

2. Rozesílání newsletteru realizuje prostřednictvím aplikace MailChimp společnost The Rocket Science 

Group, která zabezpečuje všechny potřebné náležitosti pro nakládání s osobními údaji v souladu s 

Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“). 

Dary na podporu činnosti Kverulanta jsou vybírány prostřednictvím portálu Darujme.cz, který provozuje 

Nadace VIA, jež zabezpečuje všechny potřebné náležitosti pro nakládání s osobními údaji v souladu s 

Nařízením. 

 

3. Osobní údaje, které obě aplikace shromažďují s cílem zabezpečit služby pro potřeby Kverulanta, jsou 

Kverulantovi poskytovány v elektronické verzi ve formě zálohových souborů. Kverulant tyto zálohové 

soubory uchovává výhradně pro případ, kdy by zdrojové soubory u poskytovatelů aplikace byly poškozeny 

nebo zničeny a bylo by nutno je obnovit. Toto nakládání s osobními údaji je podle čl. 6, odst. 1, písm f), ve 

smyslu recitálů č. 47 a 49 Nařízení nezbytné pro účely oprávněných zájmů Kverulanta. 

 

4. Zálohové soubory ve formátu *.csv, *.xls  nebo *.xlsx  jsou softwarově uzamčeny prostřednictvím 

programu Pretty Good Privacy (PGP) a proti odemknutí jsou chráněny heslem. Heslo musí splňovat jeden z 

následujících požadavků: 

a) musí sestávat z řetězce o délce nejméně 8 (osmi) znaků, přičemž musí obsahovat malá i velká písmena, 

číslici a speciální znaky, nebo 

b) musí sestávat z řetězce o délce alespoň 32 znaků. 
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Heslo k ochraně souborů určuje ředitel Kverulanta a nesděluje jej dalším osobám. V případě potřeby 

odemknout zálohový soubor provádí potřebné úkony ředitel osobně. 

Uzamčené soubory jsou uchovávány v jediné kopii na přenosném paměťovém médiu, které je uloženo v 

sídle Kverulanta v uzamykatelné schráně, od níž má klíč pouze ředitel Kverulanta. V případě potřeby 

vyzvednout paměťové médium se zálohovými soubory ze schrány provádí potřebné úkony ředitel osobně. 

 

5. V případě, že provozovatel některé z aplikací uvedených v odst. 2 sdělí Kverulantovi, že si někdo nepřeje, 

aby byly jeho osobní údaje zpracovávány, vymaže Kverulant údaje o dotyčné osobě ze zálohových souborů 

bez zbytečného odkladu. 

 

6. Tento příkaz ředitele nabývá účinnosti dnem 25. 5. 2018 

 

V Praze dne 24.5.2018 

Ing. Vojtěch Razima, ředitel společnosti  Kveulant.org, o.p.s  
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