
 
 

ZDRAVOTNÍ KLAUN, O.P.S. Hájkova 22, 130 00 Praha 3, zapsaná v rejstříku o.p.s., vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1175 
T: +420 222 713 416, E: usmev@zdravotni-klaun.cz, www.zdravotniklaun.cz, IČ: 26547953, Účet veřejné sbírky: 2020202020/0600  

 

1 

 
 
Vnitropodniková sm rnice . 10 

Sm rnice upravující podmínky Klubu přátel Zdravotních klaunů 
 
Organizace Zdravotní klaun, o.p.s. (dále jen „ZK“) stanovuje touto sm rnicí základní 
podmínky pro fungování Klubu přátel Zdravotních klaunů. 
 
I. Klub přátel Zdravotních klaunů 
 
V souladu se stanovami organizace, l. XI. Klub přátel Zdravotních klaunů jsou všichni dárci 
podporující organizaci finan ním i nefinan ním darem sdruženi v Klubu přátel Zdravotních 
klaunů. Klub přátel Zdravotních klaunů je otevřenou komunitou dárců ZK, kteří svým 
přísp vkem projevili zájem o informace o aktivitách dobro inné organizace 
Zdravotní klaun, o.p.s. ZK je poskytuje do okamžiku, než dárce projeví zájem nebýt lenem 
Klubu přátel Zdravotních klaunů.  
 

II. Práva lenů Klubu přátel Zdravotních klaunů 
 

lenové Klubu přátel Zdravotních klaunů mají právo: 
 na informace o innosti ZK a to minimáln  jednou ro n , 
 na informace o výsledku auditu ú etní záv rky organizace, 
 na zaslání záv re né zprávy obsahující ro ní shrnutí innosti organizace na základ  

předpokládaných výsledků. Záv re nou zprávu může ZK nahradit zprávou výro ní, 
 přednostn  se ú astnit akcí propagujících innost organizace a setkávat se s jejími zástupci. 

 

III. Kontrolní innost 
 
Za dodržování práv uvedených v bod  II. je zodpov dná ředitelka ZK. O jejich naplňování má 
zároveň povinnost informovat správní radu organizace Zdravotní klaun, o.p.s., a to minimáln  
jednou ro n . 
 

IV. Ochrana osobních údajů lenů Klubu přátel Zdravotních klaunů 
 
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 je ZK oprávn na 
shromaž ovat osobní údaje lenů Klubu přátel Zdravotních klaunů za ú elem informování 
o innosti ZK a zasílání marketingových, fundraisingových a informativních sd lení.  
Osobní údaje musí být zpracovány v rozsahu nezbytn  nutném a přim řeném a jejich 
zpracování se řídi dle Zásad ochrany a zpracování osobních údajů. 

http://www.zdravotniklaun.cz/wp-content/uploads/Zásady-zpracování-osobních-údajů-ve-Zdravotním-klaunovi.pdf
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Osobní údaje mohou být předány třetím stranám pouze pro ú ely zpracování 
marketingových, fundraisingových a informativních materiálů ZK, dále pak za ú elem 
komunikace s leny Klubu přátel Zdravotních klaunů a pé e o tyto leny.  
Veškerá sd lení souvisí s inností Zdravotního klauna, o.p.s., která je uvedena v l. IV. Statutu 
organizace. Statut organizace je zveřejn n na webových stránkách www.zdravotniklaun.cz 
a ve Sbírce listin Ministerstva spravedlnosti. 
Zdravotní klaun, o.p.s. není oprávn na poskytnout osobní data lenů Klubu přátel 
Zdravotních klaunů žádné třetí stran  mimo výše popsané ú ely.   
 

V. Ostatní  
 

lenstvím v Klubu přátel Zdravotních klaunů nevznikají jednotlivým lenům žádné závazky 
a povinnosti. 

lenové Klubu přátel Zdravotních klaunů nemají hlasovací ani rozhodovací právo. 
 

VI. Ukon ení lenství v klubu 
 

lenství v Klubu přátel Zdravotních klaunů lze ukon it na žádost lena. Žádost může být 
podána písemn , formou elektronické komunikace, osobn  i telefonicky.  
Zdravotní klaun, o.p.s. zajistí dostupnost kontaktních údajů, prostřednictvím kterých je 
možné ukon ení lenství v Klubu přátel Zdravotních klaunů zařídit, na svých webových 
stránkách. 
 

V Praze, dne 1. 5. 2018 
 
 
 
Kateřina Slámová Kubešová 
ředitelka  
Zdravotní klaun, o.p.s. 
 
 

 

http://www.zdravotniklaun.cz/wp-content/uploads/Zdravotni_klaun_statut.pdf
http://www.zdravotniklaun.cz/wp-content/uploads/Zdravotni_klaun_statut.pdf



