INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679,
obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení“).
Pokud jste subjektem osobních údajů, tedy naším členem, školenou anebo zkoušenou
osobou, zákazníkem, odběratelem novinek nebo časopisu anebo návštěvníkem
webové stránky www.komoralesenaru.cz, svěřujete nám své osobní údaje. My
zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se proto prosím se
zásadami zpracování osobních údajů ze strany ČESKOMORAVSKÉ KOMORY
LEŠENÁŘŮ, z.s.

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Správcem Vašich osobních údajů je:
ČESKOMORAVSKÁ KOMORA LEŠENÁŘŮ, z.s., sídlo Milady Horákové 533/28, 170
00 Praha 7 - Holešovice, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze, spisová značka L 17389, IČ: 27055248,
(dále jako „Správce“ nebo „Spolek“)
kontaktní údaje Správce:
•
•
•

adresa pro doručování:
email:
telefon:

•

webové stránka:

Milady Horákové 533/28, 170 00 Praha 7 – Holešovice
cmkomoralesenaru@gmail.com
+420 775 955 373 - Ing. Karel Škréta,
předseda představenstva
+420 602 309 325 - Ing. Petr Veverka,
místopředseda představenstva
www.komoralesenaru.cz

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ?
Osobní údaje, které Správce zpracovává v souvislosti s činností Spolku a v souvislosti
s poskytováním informací, školení a zkoušení a případně dalších služeb a zboží:
-

-

identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, datum narození,
adresa bydliště či sídla, IČ a DIČ pokud jste podnikatel, rodné číslo v případě povinnosti
pro právní identifikaci fyzické osoby, uživatelské jméno a heslo přístupu na stránky
Spolku pro členy;
kontaktní údaje, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení,
fakturační adresa;
údaje vyplývající ze smluvního vztahu, zejména obsah plnění smluvního vztahu,
např. druh, rozsah, termíny školení anebo zkoušek, dodané služby nebo zboží.

Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje) nejsou ze strany Správce
zpracovávány.
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ÚČEL A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správci mohou bez souhlasu zákazníka jako subjektu údajů zpracovávat výše
uvedené osobní údaje k následujícím účelům:
a) evidence členů Spolku na základě Stanov Spolku a zákonných povinností
a kontaktování členů Spolku v rámci činnosti Spolku;
b) evidence školených a zkoušených osob pro Odborně způsobilé osoby, Profesní
kvalifikace a jiná odborná školení v oboru Spolku;
c) plnění smlouvy a jednání za účelem uzavření smlouvy;
b) plnění povinností Správce vyplývajících z právních předpisů;
c) ochrana práv a právních zájmů Správce;
d) poskytování stanovisek a technických informací na základě žádosti členů nebo
externích subjektů;
g) vedení archivu podle příslušného zákona.
Správce zpracovává se souhlasem subjektu údajů Vaše osobní údaje uvedené
v souhlase za účelem uskutečňování marketingových a propagačních činností:
(i)

(ii)

Marketingové a propagační činnosti zahrnují zejména nabídky ke členství ve
Spolku, nabídky školení a zkoušení v oboru Spolku osobám mimo členskou
základnu Spolku, případně zasílání komerčních a/nebo propagačních informací
a reklamních materiálů, zapojování do přímých prodejních činností nebo
interaktivních komerčních komunikací týkajících se produktů, služeb nebo dalších
činností, v listinné podobě, automatizovaném nebo elektronickém formátu
a především prostřednictvím pošty nebo elektronické pošty, telefonicky (včetně
automatických telefonických hovorů, SMS, MMS atd.), a jakýmkoli jiným
elektronickým způsobem (např. internetové stránky, mobilní aplikace, apod.).
Sdělení uvedená v bodu (i) jsou zasílána po celou dobu, po kterou trvá souhlas
s jejich zasíláním nebo po celou dobu, kdy je dán oprávněný zájem Správce.
Subjekt údajů může kdykoliv provést odhlášení jejich odběru, případně vznést
námitku proti zpracování osobních údajů za tímto účelem. V případě udělení
souhlasu jsou sdělení zasílána nejdéle po dobu 5ti let, není-li jinak uvedenou
v daném souhlase. Poté Správce požádá o udělení souhlasu opětovně.

NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí potřebných osobních
údajů však znemožňuje identifikaci subjektu údajů jako např. jako člena, školené či
zkoušené osoby, smluvní strany a tedy znemožňuje i např. stát se a být členem,
zkoušenou nebo školenou osobou, uzavřít příslušnou smlouvu apod.
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JAK MOHU ODVOLAT SOUHLAS?
Souhlas se zpracováním osobních údajů, jakož i souhlas se zasíláním marketingových
a propagačních sdělení je dobrovolný a můžete ho kdykoli odvolat, a to buď písemnou
formou na adresu sídla Správce či e-mailem na adresu Správce a nebo elektronicky
na adrese cmkomoralesenaru@gmail.com. Odvoláním souhlasu Subjektem údajů
není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.
TŘETÍ STRANY, KTERÝM MOHOU BÝT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTOVÁNY
Osobní údaje subjektu údajů – členů Spolku jsou poskytovány subjektu Hospodářská
komora České republiky, IČ: 49279530 na základě povinností Spolku jako člena
Hospodářské komory České republiky.
Osobní údaje Subjektu údajů mohou být také poskytovány třetím stranám v souvislosti
s plněním právních povinností, na vyžádání orgánů státní správy či pro uplatnění práv
a oprávněných zájmů Správce.
PŘEDÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ
Vaše osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.
DOBA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje jsou Správcem zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění
zákonných povinností a dále po dobu vzájemných práv a povinností po dobu trvání
smluvního vztahu a dále 10 let po ukončení smluvního vztahu nebo poskytnutí
posledního plnění, podle toho, která skutečnost nastane později, nejméně však do
vypořádání všech vzájemných práv a závazků. Osobní údaje zpracovávané pro účely
plnění právních povinností jsou zpracovávány po dobu vyžadovanou příslušným
právním předpisem. Doba zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných na
základě souhlasu je uvedena v tomto souhlase.
Jakmile pomine účel zpracování či Správce již nebude disponovat žádným právním
důvodem zpracování osobních údajů v celém rozsahu nebo jejich části, Správce
takové osobní údaje vymaže.
JAKÁ MÁTE PRÁVA A JAK JE UPLATNIT?
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména následující práva:
Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo získat od Správce potvrzení, zda
zpracovává Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto
osobním údajům.
Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: V případech stanovených
Nařízením máte právo požádat Správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp.
neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán
důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů
v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Správce.
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Právo vznést námitku: Za podmínek stanovených Nařízením máte právo vznést u Správce
námitku proti zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných
zájmů Správce nebo jiných osob; oprávněnými zájmy Správce jsou zejména případy ochrany
práv a právních zájmů Správce.
Právo na přenositelnost údajů: Za podmínek stanovených Nařízením máte právo získat
Vaše osobní údaje od Správce a předat je jinému správci osobních údajů.
Právo podat stížnost u dozorového orgánu: Máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu
osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno
Nařízení.

Jakoukoliv žádost či jakýkoliv podnět související se zpracováním Vašich osobních
údajů či uplatněním Vašich práv lze zaslat písemně na adresu Správce či elektronicky
na adresu:
ZABEZPEČENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce přijal organizačně-technická opatření, která zajišťují maximální možnou
ochranu zpracovávání osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem,
před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím. Veškeré osoby,
které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či
smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností
mlčenlivosti. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se
Spolkem.
ÚČINNOST
Výše uvedená pravidla jsou účinná od 25.5.2018
Aktualizace kontaktů 20.3.2019
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