
Změna č. 1 Stanov Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a 

novinových služeb  

schválených VI.  sjezdem OS ZPTNS konaným ve dnech 25. – 26. listopadu 2016, s nabytím účinnosti 

dne 25. listopadu 2016 

 

 

Zastupitelstvo OS ZPTNS v souladu s čl. 18 odst. 2, písm. b) Stanov schvaluje doplnění Stanov o nový článek 

8a, který se vkládá za článek 8 a zní: 

 

Článek 8a 

Osobní údaje a jejich zpracování 

 

1. Odborová organizace je dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a dle 

příslušné národní právní úpravy správcem osobních údajů. 

2. Odborová organizace pro své účely shromažďuje tyto osobní údaje – jméno, přímení, datum narození, 

bydliště, kontakt (může se jednat o tel. číslo, emailovou adresu). 

3. Odborová organizace výhradně zpracovává osobní údaje pro svou potřebu. Účelem zpracování osobních 

údajů je kontrola úhrady členských příspěvků, informování o činnosti odborové organizace. 

4. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání členství v odborové organizaci. Odborové organizace jsou 

povinny osobní údaje chránit takovým způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití třetí osobou.  

5. Základní organizace, koordinační výbor, podnikový výbor (dále též „odborová organizace“), která je 

sdružena v odborovém svazu, má zpracovány záznamy o činnosti zpracování, který je součástí jejich 

vnitřních předpisů. 

6. Pokud by odborová organizace zpracovávala osobní údaje za jiným účelem než pro svou potřebu, je 

povinna vyžádat si souhlas. Souhlas musí být písemný, odvolatelný, subjekt údajů si musí být vědom, jakým 

způsobem s jeho údaji bude nakládáno, zdali budou poskytovány třetí straně, jak dlouho budou uchovány. 

Souhlas musí mít náležitosti podle nařízení označeného v odst. 1 tohoto článku nebo podle platné právní 

úpravy schválené Parlamentem České republiky. 

 

 

 

 

Změnu č. 1 Stanov Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb 

schválených VI.  sjezdem OS ZPTNS konaným ve dnech 25. – 26. listopadu 2016, s nabytím účinnosti 

dne 25. listopadu 2016 schválilo Zastupitelstvo OS ZPTNS dne 19. 4. 2018. 

 

Změna č. 1 Stanov je účinná dnem schválení. 

 

 

 

………………………………………………. 

Bc. Jindřiška Budweiserová 

 


