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Vnitropodniková směrnice č. 10 

Směrnice upravující podmínky Klubu přátel Zdravotních klaunů 
 

Organizace Zdravotní klaun, o.p.s. (dále jen „ZK“) stanovuje touto směrnicí základní 

podmínky pro fungování Klubu přátel Zdravotních  klaunů. 

 
I. Klub přátel Zdravotních klaunů 

 
V souladu se stanovami organizace, čl. XI. Klub přátel Zdravotních klaunů jsou všichni dárci 

podporující organizaci finančním či nefinančním darem sdruženi v Klubu přátel Zdravotních 

klaunů. Klub přátel Zdravotních klaunů je otevřenou komunitou dárců ZK, kteří svým 

příspěvkem   projevili   zájem   o   informace   o   aktivitách   dobročinné   organizace 

Zdravotní klaun, o.p.s. ZK je poskytuje do okamžiku, než dárce projeví zájem nebýt členem 

Klubu přátel Zdravotních klaunů. 

 

II. Práva členů Klubu přátel Zdravotních klaunů 

 
Členové Klubu přátel Zdravotních klaunů mají  právo: 

na informace o činnosti ZK a to minimálně jednou ročně, 

na informace o výsledku auditu účetní závěrky organizace, 

na zaslání závěrečné zprávy obsahující roční shrnutí činnosti organizace na základě 

předpokládaných výsledků. Závěrečnou zprávu může ZK nahradit zprávou výroční, 

přednostně se účastnit akcí propagujících činnost organizace a setkávat se s jejími   zástupci. 

 
 

III. Kontrolní činnost 

 
Za dodržování práv uvedených v bodě II. je zodpovědná ředitelka ZK. O jejich naplňování má 

zároveň povinnost informovat správní radu organizace Zdravotní klaun, o.p.s., a to minimálně 

jednou ročně. 

 

IV. Ochrana osobních údajů členů Klubu přátel Zdravotních klaunů 

 
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 je ZK oprávněna 

shromažďovat osobní údaje členů  Klubu přátel Zdravotních  klaunů za účelem  informování  

o činnosti ZK a zasílání marketingových, fundraisingových a informativních   sdělení. 

Osobní údaje musí být zpracovány v rozsahu nezbytně nutném a přiměřeném a jejich 

zpracování se řídi dle Zásad ochrany a zpracování osobních  údajů. 
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Osobní údaje mohou být předány třetím stranám pouze pro účely zpracování 

marketingových, fundraisingových a informativních materiálů ZK, dále pak za účelem 

komunikace s členy Klubu přátel Zdravotních klaunů a péče o tyto  členy. 

Veškerá sdělení souvisí s činností Zdravotního klauna, o.p.s., která je uvedena v čl. IV. Statutu 

organizace. Statut organizace je zveřejněn na webových stránkách www.zdravotniklaun.cz     

a ve Sbírce listin Ministerstva  spravedlnosti. 

Zdravotní klaun, o.p.s. není oprávněna poskytnout osobní data členů Klubu přátel 

Zdravotních klaunů žádné třetí straně mimo výše popsané  účely. 

 

V. Ostatní 

 
Členstvím v Klubu přátel Zdravotních klaunů nevznikají jednotlivým členům žádné závazky      

a povinnosti. 

Členové Klubu přátel Zdravotních klaunů nemají hlasovací ani rozhodovací  právo. 

 
 

VI. Ukončení členství v klubu 

 
Členství v Klubu přátel Zdravotních klaunů lze ukončit na žádost člena. Žádost může být 

podána písemně, formou elektronické komunikace, osobně i telefonicky. 

Zdravotní klaun, o.p.s. zajistí dostupnost kontaktních údajů, prostřednictvím kterých je 

možné ukončení členství 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. 
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