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Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na Kongregaci Chemin Neuf, na Fondation de
Hautecombe, na Association du Chemin Neuf, na Ateliers du Chemin Neuf, na asociace Olivier de la
Coste, Henri Planchat, Le Navire, l’Etoile de la Mer, Les Bleuets du Pilat, l’Association de Gestion de la
Maison des sœurs ainées, na Société immobilière du domaine de Tigery a na 9.architecture.
V následujícím textu se slova „Komunita“ nebo „my“ vztahují na všechny tyto entity.
Cílem těchto Zásad je správná aplikace Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR –
2016/679) a dalších textů, kterými budou doplněny nebo rozšířeny.

JAKÁ DATA SHROMAŽĎUJEME?
Shromažďujeme data nezbytná k dobrému fungování Komunity a jejích misií. Tato data mohou
pocházet:
-

Přímo od vás (např. váš rodinný stav, vaše přihlášky na akce, vaše objednávky …)
Ze služeb Komunity (např. vaše fraternity, vaše služby …)

Jsou ukládána, když:
-

Se přihlašujete na službu nebo akci Komunity
Věnujete Komunitě dar
Zadáváte objednávku u Komunity
Vzniká obchodní vztah mezi vámi a Komunitou nebo jste jí zaměstnán(a).

Neshromažďujeme údaje od třetích stran.
JAK JSOU DATA POUŽÍVÁNA?
Data používáme pro
-

Organizování a animaci víkendů nebo setkání, na která jste se přihlásil(a)
Organizování a animaci klášterů, duchovních center, domů pro studenty a obecněji všech misií
Komunity
Sdělování informací týkajících se našich nabídek
Výzvy dárcům k podpoře našich misií
Odpovědi na vaše objednávky v obchodech Komunity

Data nepředáváme třetím osobám.
JAK DLOUHO DATA POUŽÍVÁME?
Data používáme po dobu, kdy se účastníte života nebo misií Komunity.
Informace vám zasíláme, případně o podporu váš žádáme 10 let po vašem posledním kontaktu
s Komunitou, samozřejmě s výjimkou situací, kdy nás požádáte o zastavení tohoto zasílání.
MOHOU SE TATO DATA DOSTAT MIMO EVROPSKOU UNII?
Přístup k datům ze zemí mimo Evropskou unii může být umožněn, pod podmínkou vlastnictví
příslušného zmocnění, a při respektování ochranných opatření.
JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?
Toto jsou vaše práva týkající se vašich osobních dat. Můžete:

-

Požádat o sdělení dat, která máme
Požádat o jejich opravu
Odmítnout jejich zpracování

Z právních důvodů může nastat situace, kdy musíme jistý čas mít uložena vaše data, ačkoliv jste nás
požádali, abychom je přestali používat (např. kopie daňových dokladů).
NA KOHO SE OBRÁTIT?
Vaše práva můžete vykonávat tím, že napíšete odpovědnému za zpracování dat Komunity:
Communauté du Chemin Neuf – Secrétariat général
Protection des données
59 montée du Chemin Neuf
69005 LYON

SOUHLAS
Tím, že se zapisujete do služby nebo na akci Komunity, nebo jí věnujete dar, vyjadřujete souhlas
s naší politikou ochrany osobních údajů.

