
Krystalografická společnost (KS) – zpracování osobních dat 

Krystalografická společnost spravuje několik databází s osobními daty. Je to především centrální databáze, 
kde jsou registrována osobní data členů Krystalografické společnosti a také jejích příznivců. Registrace do 
KS probíhá individuálně dle přání jednotlivců a je také vyžadována při registraci na výroční konference KS 
s názvem „Struktura“, a dále pak pro uživatele databáze organických struktur CSD. Povinné údaje při 

registraci do databáze jsou kromě jména a příjmení e-mailová adresa (základní prostředek komunikace) a 
město. Pro akce a členství dále pracoviště a jeho adresa resp. domácí adresa.  Další údaje v registračním 
formuláři nejsou povinné. Jaká to jsou, lze zjistit otevřením formuláře pro vytvoření profilu. Registrace se 
provádí výhradně elektronicky. Adresa pro vytvoření nové registrace je uvedena na stránkách www.xray.cz 
pod ikonkou Registrace, která zároveň umožňuje vstup do registračního systému. Tento registrační systém 
se používá pro správu dat členů a příznivců KS a také pro výroční konference s názvem „Struktura“. Při 
registraci na Strukturu se do formuláře automaticky načtou data z centrální databáze, ale je možné je ve 
Statutu pro účely Struktury upravit.  

Pro jiné akce pořádané či spolupořádané KS se používají nezávislé databáze a registrační systémy 
vytvářené výhradně pro tyto akce. Sbíraná data jsou obdobná resp. menšího rozsahu. 

Celé databáze ani údaje z databází se neposkytují třetím stranám. V případě některých akcí, dle dohody 
se sponzory, je možné použít e-mailový seznam k rozeslání reklam, ale to jen prostřednictvím KS nikoli 
přímo firmou. 

Na www stránkách konkrétních akcí se veřejně uvádí jméno a příjmení účastníka, instituce, město, 
případně stát. Seznamy e-mailových adres se neuvádí již nikde. Výjimkou jsou údaje funkcionářů KS a 
členů rady. Z centrální databáze není poskytován nikomu žádný seznam.  

Možnost změny a vypuštění z registrace 

Požádat o vypuštění z registrace resp. jen ze seznamu e-mailů pro účely zasílání oznámení o aktuálních 
akcích (minimalizace e-mailů) lze požádat bez uvedení jakýchkoli důvodů stručně v odpovědi na jakýkoli 
e-mail rozesílaný členům a přátelům KS. Je to také možné učinit přímo v registračním systému ve formuláři 

Status zatržení příslušných polí v závěru formuláře. V tomtéž formuláři lze upravovat a případně i 
vymazávat jakákoli svá osobní data, samozřejmě s výjimkou jména a příjmení. Pro členy je nutné ponechat 
e-mailovou a poštovní adresu. 

Řádní členové KS (tedy platící) mohou po přihlášení do registračního systému vyhledávat jednotlivé osoby 

v adresáři KS a nechat si zobrazit jejich data v systému. 

Používání osobních dat 

Krystalografická společnost používá data z databází primárně k rozesílání informačních e-mailů, pro 
organizaci akcí a také pro provoz databáze CSD. Zatím nejsou využívána nepovinná data (obor zájmu 
apod.). Pro účastníky akcí je nutné znát i pracoviště s adresou a to např. pro generování potvrzení/faktur. 

Fotografie z akcí 

Na stránkách www.xray.cz jsou vystavovány fotografie, případně i videa z akcí pořádaných či 
spolupořádaných KS. Ihned po vystavení je rozeslána příslušná informace na adresář KS resp. příslušné 
akce. Kdokoli může požádat o vymazání své fotografie bez udání důvodů a bude tak učiněno. 
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