
Číslo účelu Skupina Název Vymezení účelu Podrobný popis účelu Osoba Důvod zpracování
Podklady - postup - 

prokázání 
Osobní údaje

Předpokládané dokumenty, výstupy 

apod.
Činnosti zpracování

1. Dárci - smlouva zpracování osobních údajů za účelem plnění 

povinností plynoucích ze smlouvy (např. 

vedení účetnictví)

FO plnění ze smlouvy smlouva jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, trvalé 

bydliště, e-mail, číslo účtu, IČO, sídlo

smlouva mezi Hnutí MHS a dárcem prvotní uložení - listinná forma,

nahlížení - oprávněná osoba,

předávání - účetní

2. Dárci - zákon zpracování osobních údajů za účelem plnění 

povinností plynoucích z právních předpisů, 

zejména zákona č. 424/1991 Sb., o 

sdružování v politických stranách a v 

politických hnutích, ve znění pozdějších 

předpisů

FO právní předpis bez jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, trvalé 

bydliště, IČO, sídlo

dokumenty vyžadované zákonem a 

předkládané zejména Úřadu pro dohled 

nad hospodařením politických stran a 

politických hnutí, archivace daňových 

dokladů (faktury), podklady pro 

účetnictví 

prvotní uložení - listinná / elektronická forma,

nahlížení - oprávněná osoba,

předávání - účetní, případně orgány veřejné moci na základě 

plnění zákonných povinností

3. Podporovatelé, členové Hnutí MHS a 

dobrovolníci - zákon

zpracování osobních údajů za účelem plnění 

povinností plynoucích z právních předpisů

FO právní předpis bez, dokument, na jehož 

základě se osoba stala 

členem Hnutí MHS

jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, IČO, 

sídlo

dokumenty vyžadované zákonem a 

předkládané zejména Úřadu pro dohled 

nad hospodařením politických stran a 

politických hnutí

4. Podporovatelé, členové Hnutí MHS a 

dobrovolníci - souhlas

zpracování osobních údajů pro účely 

evidence, koordinace a kontaktování 

podporovatelů, členů Hnutí MHS či 

dobrovolníků Hnutí MHS - dobrovolné 

předání osobních údajů

tyto dobrovolně poskytnuté osobní 

údaje jsou využívány ke komunikaci, 

mobilizaci a koordianci činností 

podporovatelů a dobrovolníků Hnutí 

MHS, kteří se přihlásí k aktivní pomoci v 

souvislosti s vedením kampaně, šíření 

programu Hnutí MHS a jeho idejí 

FO souhlas souhlas jméno, příjmení, trvalé bydliště, tel. číslo, email, profil na 

sociálních sítích, IČO, sídlo

podpora kandidátů a programu Hnutí 

MHS, organizovaná školení, přednášky, 

informativní schůzky
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Spolupracující osoby a dodavatelé služeb - 

smlouva 

zpracování osobních údajů pro účely plnění 

smlouvy mezi Hnutím MHS a 

spolupracujícími osobami a dodavateli

FO smlouva smlouva jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, IČO, 

sídlo

smlouvy, daňové doklady a dokumenty 

vyžadované zákonem, vč. dokumentů 

předkládaných Parlamentu ČR

prvotní uložení - listinná / elektronická forma,

nahlížení - oprávněná osoba,

předávání - účetní, případně orgány veřejné moci na základě 

plnění zákonných povinností
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Petenti - zákon zpracování osobních údajů za účelem plnění 

povinností plynoucích z právních předpisů, 

zejména zákona č. 275/2012 Sb., o volbě 

prezidenta republiky a o změně některých 

zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), 

ve znění pozdějších předpisů

FO právní předpis bez jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého 

pobytu (obec), číslo občanského či cestovního průkazu

petice a petiční archy a dokumenty 

vyžadované zákonem a předkládané 

zejména Úřadu pro dohled nad 

hospodařením politických stran a 

politických hnutí

prvotní uložení - listinná / elektronická forma,

nahlížení - oprávněná osoba,

předávání - orgány veřejné moci na základě plnění zákonných 

povinností

Marketing - propagace Hnutí MHS zveřejnění osobních údajů zejména 

podporovatelů hnutí za účelem:
☐ propagace Hnutí MHS na jeho webových stránkách a 

na sociálních sítích v rozsahu jméno a příjmení, trvalé 

bydliště a případně fotografie a povolání;

☐ zpracování osobních údajů za účelem propagace 

Hnutí MHS v tištěných materiálech v rozsahu jméno a 

příjmení, trvalé bydliště a případně fotografie a 

povolání.

FO souhlas souhlas fotografie, jméno a příjmení, adresa pobytu, e-mailová 

adresa 

sdělení na webových stránkách, na 

sociálních sítích Hnutí MHS a na 

propagačních materiálech Hnutí MHS, 

zasílání newsletterů a dalších 

elektronických a tištěných zpráv a 

propagačních materiálů Hnutí MHS

prvotní uložení - listinná / elektronická forma,

nahlížení - oprávněná osoba,

další činnosti zpracování - zveřejnění informací o osobách, 

které své osobní údaje Hnutí MHS poskytly (zejména 

podporovatelé) na webových stránkách a sociálních sítích 

Hnutí MHS a v tištěných a elektronických médiích a letácích za 

účelem propagace Hnutí MHS

Marketing - propagace Hnutí MHS formou 

zasílání tištěných a elektronických 

materiálů

zpracování (užití) osobních údajů za 

účelem propagace Hnutí MHS 

prostřednictvím elektronických či 

tištěných informačních a propagačních 

kampaní adresovaných osobám 

(zejména podporovatelům či dárcům), 

které k tomuto dali svůj dobrovolný 

souhlas

FO souhlas souhlas jméno a příjmení, adresa pobytu, e-mailová adresa, tel. 

číslo

newslettery, letáky a další elektronické a 

tištěné dokumenty či jiné propagační 

materiály Hnutí MHS

prvotní uložení - listinná / elektronická forma,

nahlížení - oprávněná osoba,

další činnosti zpracování - zasílání newsletterů a dalších 

elektronických a tištěných dokumentů či jiných propagačních 

materiálů Hnutí MHS
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Archivace dat pro účely archivace na základě právních 

předpisů

FO právní předpis bez jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa 

trvalého bydliště (příp. další)

archiv Hnutí MHS - smlouvy, účetní 

podklady (faktury)

prvotní uložení - listinná forma,

nahlížení - oprávněná osoba,

předávání - pouze v případě plnění zákonné povinnosti
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Cookies efektivní provoz webových stránek a 

zajištění fungování online formulářů

provozování webových stránek FO souhlas souhlas údaje související s provozem webové stránky, 

nabízených online formulářů, a obecně jakékoli osobní 

informace, které uživatelé na našich webových stránkách 

zadají

soubory cookies - webové stránky, 

server Hnutí MHS

prvotní uložení - automaticky v elektronické formě,

nahlížení - oprávněná osoba,

předávání - v rámci vyhodnocování návštěvnosti stránek, 

předávání prostřednictvím poskytovatele internetového 

připojení na počítač koncového uživatele - návštěvníka 

webových stránek Hnutí MHS
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Tabulka účelů zpracování osobních údajů dle GDPR - politické hnutí „Marek Hilšer do Senátu“ (dále „Hnutí MHS“)

7.

M
ar

ke
ti

n
g

zpracování osobních údajů za účelem 

propagace Hnutí MHS, šíření jeho programu 

a idejí a vedení předvolební kampaně, a to 

prostřednictvím elektronických, tištěných i 

telefonních kampaní

prvotní uložení - listinná / elektronická forma,

nahlížení - oprávněná osoba,

předávání - účetní, případně orgány veřejné moci na základě 

plnění zákonných povinností                                další činnosti 

zpracování - kontakt s podporovateli a dobrovolníky, 

propagace Hnutí MHS, šíření jeho programu a idejí a vedení 

předvolební kampaně
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