Dobříšsko aktuálně, z. s.
GDPR
Vnitřní předpis

ROZSAH:
Nezisková organizace Dobříšsko aktuálně provozuje internetový portál, který má za cíl dennodenně
informovat občany regionu o aktuálních informacích.
Nezisková organizace shromažďuje články, fotografie a videa, které aktuálně zveřejňuje na webové
stránce www.dobrisskoaktualne.cz., YouTube kanál a Facebook Dobříšsko aktuálně, z.s.
V rámci jednotlivých článků zveřejňuje jména autorů článků, kteří souhlasí se zveřejněním zaslaných
osobních údajů na webové stránce, o této skutečnosti jsou autoři vždy informováni e-mailovou či
písemnou formou.
Dále nezisková organizace eviduje pouze databázi e-mailů společností, organizací či konktrétních osob,
kteří souhlasí s uchováním svého e-mailu na e-mailovém účtu redakce@dobrisskoaktualne.cz, tento e-mail
je přesměrován na adresu paulovakamila@gmail.com.

ÚČEL:
Články, fotografie a videa zveřejněné na webové stránce www.dobrisskoaktualne.cz jsou zpracovány
pouze za účelem veřejného zájmu.

ZPŮSOB:
E-mailová databáze společností, organizací či konktrétních osob, je shromažďována v elektronické
verzi emailového účtu redakce@dobrisskoaktualne.cz.
Dále jsou jednotlivé články, fotografie a videa uveřejňovány na webové stránce
www.dobrisskoaktualne.cz, které jsou k dispozici široké veřejnosti.
K administraci webu, tedy k úpravě jednotlivých informací, které jsou na webové stránce
www.dobrisskoaktualne.cz zveřejněny, mají přístup tyto oprávněné osoby: Denisa Havlíčková, Kamila
Paulová a Roman Klimt.
Jak administrace webu, tak i redakční e-mail jsou zabezpečeny heslem. Heslo je známo pouze výše
zmíněným oprávněným osobám.
Souhlasy se zveřejněním informací a případné žádosti o smazání příspěvků, fotek či autorství, jsou
uchovávány v písemné podobě v kanceláři na adrese Na Zlaté stezce 1055, Dobříš 263 01, kde jsou
informace bezpečně uloženy v uzamčeném prostoru. Do kanceláře mají přístup pouze oprávněné osoby.
Jednotlivé články a informace k ním potřebné jsou uchovávány pouze na webu Dobříšska aktuálně.

DOBA:
Výše uvedené informace jsou shromažďovány po dobu nutné potřeby nebo do odvolání žádosti o
smazání subjektu (např. dle aktualizace a důležitosti tématu).

Evidence a záznam o činnostech zpracování činnostech včetně skartace
Dobříšsko aktuálně eviduje dva druhy informací, tj. osobní údaje zveřejňované v článcích, fotografiích
či videích a evidenci e-mailů. Záznam o smazání je evidován v tištěné evidenci žádostí o smazání
příspěvku, který je uchováván v zabezpečené skříňce v kanceláři na adrese Na Zlaté stezce 1055, Dobříš
263 01.
Informování subjektu o zpracování
Každý případný subjekt je informován písemnou či elektronickou formou o zveřejnění jeho jména či
osoby na webové stránce portálu www.dobrisskoaktualne.cz a jeho dalších informačních kanálech
(Facebook, YouTube atd.).
Přehled o databázích, technice, přístupů a forma zabezpečení
Administrace webu www.dobrisskoaktualne.cz je přístupna pouze těmto osobám: Denisa Havlíčková,
Roman Klimt a Kamila Paulová.
Administrace je zabezpečena potřebným heslem, které má k dispozici pouze výše zmíněné osoby.
E-mail redakce@dobrisskoaktualne.cz je zpřístupněn pouze Kamile Paulové. E-mail je zároveň
přesměrován na e-mail paulovakamila@gmail.com. Oba dva e-maily jsou zabezpečeny heslem.
Elektronická příslušenství, které mají k těmto e-mailům a k administraci webu přístup, jsou také plně
zabezpečeny heslem. Tištěné souhlasy a případné žádosti o smazání příspěvku jsou uzamčeny v kanceláři
na adrese Na Zlaté Stezce 1055, Dobříš 263 01.
Zodpovědná osoba za ochranu
Osoba odpovědná za ochranu shromážděných osobních údajů je Denisa Havlíčková.
Poučení pro autory
Autoři jednotlivých článků jsou poučeni, seznámeni a informováni o zpracování a zveřejnění jejich
osobních údajů, a to písemnou nebo elektronickou formou.
Za jednotlivé zveřejněné osobní údaje ručí sám autor, který ručí, že jsou informace v souladu s
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES .
Za informace zaslaných článků plně ručí odesílatel, tedy subjekt, který je autorem článku a je informován o
jeho zveřejnění.
Web Dobříšsko aktuálně
Administrace webu www.dobrisskoaktualne.cz je plně zabezpečena a přístup k němu mají pouze tyto
oprávněné oosby: Denisa Havlíčková, Roman Klimt a Kamila Paulová. Administrace je zabepečena
potřebným heslem.
Informace o zpracování na webu
Informace o zpracování informací jsou k dispozici přímo na webu www.dobrisskoaktualne.cz, kde jsou
subjekty informováni o možnosti smazání případných zveřejněných příspěvků.
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