
 

 
 

 

Jméno: členské číslo ČSFM: 

 

Poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

ve znění pozdějších předpisů 

pro členy České společnosti fyziků v medicíně, z.s. (ČSFM) 

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s., jako správce osobních údajů Vás tímto 

informuje o následujících skutečnostech: 

a) Nejste povinen/povinna poskytnout ČSFM jakékoliv údaje o své osobě. Pokud však 
údaje v rozsahu stanoveném ČSFM neposkytnete, je ČSFM oprávněna odmítnout 
Vaši přihlášku za člena ČSFM.   

b) Vaše osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány v elektronické a listinné 
podobě. 

c) Máte právo, domníváte-li se, že ČSFM nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich 
osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo 
v rozporu se zákonem: 

i. požádat výbor ČSFM nebo revizní komisi ČSFM o vysvětlení, 

ii. požadovat, aby ČSFM odstranila takto vzniklý stav; ČSFM je povinna 
neprodleně odstranit takto vzniklý stav, je-li Vaše žádost shledána 
oprávněnou. 

d) Máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění 
opatření k nápravě, pokud ČSFM nevyhoví Vaší žádosti podle předchozího 
odstavce. Na tento úřad se můžete obrátit i přímo. 

 
Informace o rozsahu a zpracovávání osobních údajů: 

V souladu se zněním § 12 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 

znění pozdějších předpisů si Vás dovolujeme informovat, že ČSFM shromažďuje, uchovává 

a zpracovává osobní údaje o Vaší osobě za účelem evidence členů ČSFM a za účelem 

možnosti informování členů o činnosti ČSFM a o skutečnostech důležitých pro profesi 

radiologického fyzika, a to v souladu s interním materiálem ČSFM „Ochrana osobních 

údajů“ umístěným na webových stránkách ČSFM. Osobní údaje jsou vedeny pouze 

v rozsahu a stavu, v jakém byly ČSFM poskytnuty v souvislosti s podáním přihlášky 

do ČSFM, a případně dále aktualizovány osobou, které se osobní údaje týkají.  

Jako člen ČSFM máte právo přístupu ke svým osobním údajům na webových stránkách 

ČSFM a jste odpovědný/á za jejich správnost, kompletnost, pravdivost a průběžnou 

aktualizaci. 

Seznámen/seznámena dne: Podpis*: 

* U právnické osoby podpis statutárního zástupce: 
 

 


