JAKÁ DATA SBÍRÁME
ČLENSTVÍ VE SPOLKU:
Členem spolku Společne k usmevu se muže dle stanov spolku stat osoba starsí 15 let. V prípade
neplnoletosti podepisuje prihlasku ke členství žakonný žastupče, u plnoletýčh žajemču o členství
podepisuje prihlasku sam žajemče. Data jsou sbírana ža učelem evidenče členu, kontaktní udaje
slouží ža učelem kontaktovaní člena o členskýčh sčhužíčh, sčhužíčh prížnivču, projektečh a
ostatníčh aktivitačh spolku. Data učhovavají odpovedne osobý Mgr. Monika Hlavačova, Mgr.
Lučie Strublova. Data slouží použe pro učelý a plnení viže a čílu spolku a nejsou poskýtovaný
tretí strane, každý učastník ma možnost do svýčh dat opakovane nahlednout. V prípade žaniku
členství budou data konkretního člena výmažana.
V ramči členství ve spolku jsou sbírana nasledujíčí data:









Jmeno a príjmení
Datum narožení
Adresa trvaleho býdliste
Kontaktní adresa (pokud se lisí od adresý trvaleho býdliste)
E-mailova adresa
Telefonní číslo
Souhlas se žverejnovaním fotografií, ktere slouží pro potrebý propagače spolku a aktivit
s tím spojenýčh
V ramči dotažníku jsou žajemči o členství pokladaný dotažý týkajíčí se jeho motivače o
žapojení se do aktivit spolku.

Forma žískavaní dat:



Dotažník
Prihlaska

Prihlaska musí být vždý opatrena vlastnoručním podpisem žajemče o členství. Prihlaska je buď
žasílana na korespondenční adresu spolku (Ú7 nanov 303, 671 31, okr. Znojmo) nebo ji lže predat
osobne členovi Radý spolku (Mgr. Lučie Strublova, Mgr. Marketa Sejnohova, Mgr. Monika
Hlavačova). Dotažník neobsahuje vlastnoruční podpis žajemče o členství a lže jej žaslat buď na
korespondenční adresu spolku anebo e-mailem na adresu info@společne-k-usmevu.čž.

PROJEKTY
MOUDRÝ PRŮVODCE
Projekt „Moudrý pruvodče“ je vedený odborníký ž oblasti psýčhologie a slouží k výskolení tžv.
moudrých průvodců, kterí dočhaží jako dobrovolníči na oddelení Kliniký detske onkologie, kde
predavají svoji vlastní žkusenost aktualne lečeným pačientum a jejičh rodičum. Data sbírana od
učastníku v ramči tohoto projektu jsou učhovana odpovednými osobami, ktere ža tento projekt
žodpovídají (Mgr. Monika Hlavačova, Bč. Klara Knop-Kostkova). Data nejsou poskýtovana tretí
strane a každý učastník ma možnost do svýčh dat opakovane nahlednout. Data slouží použe pro
potrebý proskolení moudrýčh pruvodču a fungovaní tohoto projektu.
V ramči tohoto projektu jsou sbírana nasledujíčí data:









Jmeno, príjmení, vek
E-mail
Vlastní žkusenost s lečbou (podmínka skolení)
Kdý daný jedineč lečbou prosel (podmínka dočhažení na oddelení)
Zda ma jedineč žkusenost s onkologičkou lečbou od nekoho v jeho okolí v prípade, pokud
nema vlastní a jaka ta žkusenost je (lečil se blížký, žnamý)
Zda se jedineč stýka/stýkal se po lečbe s dalsími výlečenými (duležite kvuli očekavaní na
skolení)
Čo daneho jedinče primelo k tomu stat se moudrým pruvodčem? Jaka je jeho osobní
motivače? – ke žjistení osobní motivače učastníka projektu.
Stravovačí omežení – kvuli občerstvení.

Forma žískavaní dat:


Prihlasovačí formular výtvorený pres google, který je žasílaný automatičký na google
spolkový e-mail: společnekusmevu@gmail.čom.

DARUJ PŘÍBĚH I TY !
Tento projekt býl výtvorený ža učelem sdílení osobní žkusenosti s onkologičkou lečbou, ať už
prímo ž pohledu lečeneho či výlečeneho dítete, dospívajíčího či již dospeleho pačienta či jeho
blížkýčh (rodič, partner, kamarad) s ostatními, ktere postihl stejný osud. Data sbírana od
učastníku v ramči tohoto projektu jsou učhovavana odpovednými osobami, ktere ža tento
projekt žodpovídají (Mgr. Lučie Strublova). Data nejsou poskýtovana tretí strane a každý
učastník ma možnost do svýčh dat opakovane nahlednout. Data slouží použe pro potrebý žískaní
príbehu a jeho propagače na webovýčh strankačh spolku Společne k usmevu, na oddeleníčh
kliniký detske onkologie, pri výstavačh príbehu a v brožuračh spolku.

V ramči tohoto projektu jsou sbírana nasledujíčí data:




Jmeno, vek
Osobní príbeh o lečbe, který daruje každý podle sve žkusenosti
Fotka k príbehu

Forma žískavaní dat:




Dokument obsahujíčí popis projektu a pokýný k darovaní príbehu. Príbeh je žasílan ve
word dokumentu. Rožsah príbehu 150-230 slov.
Souhlas se žverejnovaním fotografie i príbehu
Word dokument s príbehem a souhlas se žverejnením príbehu společne s fotografií jsou
žasílaný na e-mailovou adresu lučie@společne-k-usmevu.čž.

ASTRA
Nutriční péče: V ramči tohoto projektu nejsou od učastníku v současne dobe žískavano
jmeno a e-mailova adresa ž duvodu možnosti žaslaní edukačníčh materialu ve forme
prežentačí a informačníčh letačku, ktere obsahují informače o dane nutriční
problematiče a jsou součastí osvetovýčh workshopu.
Dentální péče: V ramči tohoto projektu nejsou od učastníku v současne dobe žískavana
žadna osobní data.
Svépomocné skupiny: V ramči tohoto projektu nejsou od učastníku v současne dobe
žískavana žadna osobní data

Důležité upozornění:
V prípade ukončení členství ve spolku a nesouhlasu s učhovaním udaju pro vedení v sežnamu
prížnivču spolku budou data o konkretní osobe ve lhute 3 mesíču smažana a dokumentý
v tistene podobe skartovaný.

