Zásady ochrany osobních údajů - GDPR
Česká asociace povinných z,s. , bere Vaše soukromí s plnou vážností,
proto Vaše osobní údaje, které jsme od Vás obdrželi, použijeme pouze k
účelu plnění uzavřené smlouvy.
Rádi bychom Vás však průběžně informovali o nových akcích, činnosti
asociace a podobně.
Prosíme uvedením souhlasu, který nám zašlete tak dovolíte, abychom Vás i
nadále mohli za tímto účelem kontaktovat. Děkujeme, Česká saociace
povinných z,s.
Tímto dobrovolně, svobodně, vážně, určitě uděluji České asociace
povinných z,s. , souhlas se zpracováním mého e-mailu a telefonu k
zasílání obchodních/marketingových sdělení při zachování a dodržení níže
uvedených podmínek. Jsem srozuměn(a), že svůj souhlas mohu kdykoliv
odvolat, a to zasláním písemného odvolání poštou na adresu Koordinačního
centra České asociace povinných z,s. ( U Bytovek 428, 756 63 Krhová),
nebo na e-mailovou adresu koordinator@asociacepovinnych.cz .(Detailní
informace ohledně zpracování osobních údajů, ke kterému udělujete
souhlas, jsou uvedeny níže.)ZÁKLADNÍ INFORMACE K SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM
OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce osobních údajů: Blatnička 163, 696 71 - ičo: 05116449 ,
kontaktní e-mail: info@asociacepovinnych.cz, tel.: +420 776 776 977.
Zpracovatel osobních údajů: Hlavní koordinátor České asociace povinných
z,s. Josef Vičan
adresa: U Bytovek 428, 756 63 Krhová. Tel: +420 776 776 977
Rozsah zpracování na základě tohoto souhlasu: e-mail, telefon, adresa,
fotografie.
Účel zpracován: informace o činnosti organizace, registrace a členství v
České asociaci povinných z,s. ,zasílání obchodních/marketingových
sdělení.
Příjemci osobních údajů: Údaje o zpracovatelích jsou uvedeny v Zásadách
ochrany osobních údajů. Osobní údaje nebudou předávány žádným dalším
osobám. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí ani mezinárodním
organizacím.
Doba, na kterou je souhlas udělen: Souhlas je udělován na dobu trvání
členství v České asociace povinných z,s. a následně na dobu 2 let od
ukončení členství v asociace.
Automatizované individuální rozhodování: Při zpracovávání osobních údajů
na základě tohoto souhlasu Česká asociace povinných neprovádí
automatizované individuální rozhodování ani profilování.
Práva subjektu údajů: Jako subjekt údajů máte následující práva: (i)
právo na přístup k osobním údajům, (ii) právo na opravu osobních údajů,
(iii) právo na výmaz osobních údajů, (iv) právo na omezení zpracování
osobních údajů, (v) právo na přenositelnost osobních údajů, (vi) právo
vznést námitku proti zpracování, (vii) právo podat stížnost u dozorového
úřadu, (viii) právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních
údajů nebo omezení zpracování a (vix) právo být informován v případě
porušení zabezpečení osobních údajů.
Poskytnutí osobních údajů na základě tohoto souhlasu je smluvním
požadavkem. Neudělení souhlasu či zúžení jeho rozsahu nemá vliv na
členství v asociaci a plnění služby, která je vám poskytována.
Souhlas je udělen v souladu s čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů).
Česká asociace povinných z,s.

