Ochrana osobních údajů a GDPR – BDK
OS ČČK je pobočný spolek a jako organizační jednotka je součástí Českého červeného kříže, jako
jediné vládou uznané národní společnosti Červeného kříže na území České republiky se sídlem
v Praze, IČO: 00426547 (dále jen „Český červený kříž“), který dle § 4 písm. e) zákona č. 126/1992 Sb.,
vychovává občany k účasti na plnění zdravotnických úkolů a jeho složky úzce spolupracují s
poskytovateli zdravotních služeb, a který tradičně a v rámci své hlavní činnosti podporuje a morálně
oceňuje bezpříspěvkové Dárce krve, které realizuje zejména dle pravidel uvedených v příloze 1 této
smlouvy a na stránkách Českého červeného kříže: http://www.cervenykriz.eu/cz/ocenovani.aspx
Transfuzní a hematologické oddělení (Správce) je poskytovatelem zdravotních služeb, jehož
odběrové pracoviště (Transfuzní a hematologické oddělení) získává a zpracovává osobní údaje
osob, jimž byla odebrána krev nebo její složka pro výrobu transfuzních přípravků a suroviny pro
další výrobu.
Oceňování Dárců krve Českým červeným křížem vyžaduje předání nezbytných osobních údajů Dárců
krve od poskytovatele zdravotních služeb.

S ohledem na výše uvedené mají OS ČČK a

Transfuzní a hematologické oddělení uzavřenu v režimu Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů a ve spojení se
zákonem o zpracování osobních údajů Smlouvu o spolupráci při předávání osobních údajů

dárců za účelem oceňování bezpříspěvkových dárců krve.
Osobní údaje Dárců krve budou předávány Správcem na OS ČČK za účelem
oceňování bezpříspěvkových Dárců krve Českým červeným křížem.
Osobní údaje Dárců krve získaných Správcem budou zpracovány a předávány OS ČČK v rozsahu:
jméno, příjmení a
titul, datum narození,
číslo mobilního telefonu, popř. pevného telefonu.
e-mailová adresa (je-li známa),
poštovní adresa bydliště,
počet odběrů k danému datu,
datum posledního odběru,

Osobní údaje Dárců krve budou zpracovány OS ČČK po dobu nezbytnou pro ocenění Dárců Českým
červeným křížem.

Příloha 1
ke Smlouvě o spolupráci při předávání osobních údajů dárců za účelem oceňování
bezpříspěvkových dárců krve

Oceňování bezpříspěvkových dárců krve
Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Českým červeným křížem (ČČK) má za cíl zvýšit
společenskou vážnost dárců krve a záleží zejména v
(1) udílení vyznamenání dárcům krve při dovršení příslušného počtu bezpříspěvkových
odběrů krve nebo jejích složek v souladu s pravidly stanovenými ČČK.
(2) poděkování nebo jiném morálním ocenění či uspořádání společenské nebo jiné akce u
příležitosti dovršení určitého počtu bezpříspěvkových odběrů nebo pro
bezpříspěvkové dárce krve vybrané jiným způsobem (např. losování apod.)
Vyznamenáními dle bodu (1) ke dni podpisu této smlouvy jsou:

Krůpěj krve
Uděluje se za první odběr. Předává se na transfúzní stanici.

Bronzová medaile Prof. MUDr. Jana Janského
Uděluje se za 10 odběrů. Předává OS ČČK zpravidla přímo na trasfuzní stanici.

Stříbrná medaile Prof. MUDr. Jana Janského
Uděluje se za 20 odběrů. Předává OS ČČK na slavnostním shromáždění.

Zlatá medaile Prof. MUDr. Jana Janského
Uděluje se za 40 odběrů. Předává OS ČČK na slavnostním shromáždění.

Zlatý kříž ČČK 3. třídy
Uděluje se za 80 odběrů. Předává OS ČČK na slavnostním shromáždění..

Zlatý kříž ČČK 2. třídy
Uděluje se za 120 odběrů. Předává slavnostně ČČK na celokrajském
shromáždění.

Zlatý kříž ČČK 1. třídy
Uděluje se za 160 odběrů. Předává ČČK na celostátním slavnostním
shromáždění.

Plaketa ČČK Dar krve - dar života
Uděluje se za 250 odběrů. Plaketu předává ČČK na celostátním slavnostním
shromáždění (jednou za dva roky). Název plakety v latině zní Donum
sanguinis-donum vitae.

