SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ
V návaznosti na Vámi vyplněný formulář (dále jen „Formulář“) bychom Vás chtěli informovat, že
Asociace sommelierů ČR z.s., IČ: 65997638, se sídlem Poděbradova 443, 252 63, Roztoky (dále jen
„Spolek“) bude zpracovávat Vaše osobní údaje, a to v rozsahu údajů Vámi uvedených ve Formuláři, tj.
zejména jména a příjmení, e-mailu, a dále v rozsahu případně v souvislosti s vyplněním Formuláře
předaných podobizen a záznamů projevů Vaší osobnosti (dále jen „Osobní údaje“).
(i)
(ii)

Osobní údaje Spolek zpracovává na základě Vašeho, níže v písemné formě projeveného,
svobodného a vědomého souhlasu se zpracováním Osobních údajů.
Osobní údaje Spolek zpracovává za účelem zaslání vyhodnocení testu a plnění dohodnutých
podmínek, za účelem evidence Vaší osoby v souvislosti s členstvím ve Spolku. Spolek
zpracovává osobní údaje také na základě právního důvodu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení
EU 2016/679, tedy z důvodu oprávněného zájmu, který spatřuje zejména v zasílání různých
sdělení souvisejících s účelem pro který byl Spolek založen.

(iii)

Poskytnutí Osobních údajů je nezbytným požadavkem a bez jejich poskytnutí Vám Spolek
nemůže poskytovat své služby.
(iv) Osobní údaje budou Spolkem uchovávány v elektronické podobě na zabezpečeném
elektronickém úložišti Spolku. Přístup k Osobním údajům budou mít za Spolek pouze osoby
podílející se bezprostředně na naplňování účelu jejich zpracování.
(v)
V souvislosti se zpracováním Osobních údajů máte právo:
a)
požádat o informace o Osobních údajích a požádat o přístup k nim;
b)
žádat o vysvětlení, blokování, omezení zpracování, doplnění, opravení a likvidaci Osobních
údajů;
c)
požádat o předání Osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu Vám
nebo jinému správci;
d)
odvolat svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů.
(vi) Domníváte-li se, že při zpracování Osobních údajů došlo nebo dochází k porušení právních
předpisů, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu. Pro území České republiky je tímto
orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů.
(vii) Vaše Osobní údaje budou zpracovávány bez stanovení doby zpracování, nejdéle však budou
zpracovávány do okamžiku, dokud neodvoláte tento svůj souhlas.
(viii) Všechna práva a žádosti jste oprávněn/a uplatňovat osobně nebo písemně na korespondenční
adrese Spolku nebo e-mailem na adrese info@sommeliers.cz
(ix) Spolek může Osobní údaje zpracovat i pomocí softwarových nástrojů, včetně profilování, a to
výlučně pro efektivnější dosažení účelu, pro nějž jsou Osobní údaje získány.
(x)
Spolek Vám zaručuje, že:
a)
Osobní údaje zpracovává pouze v rozsahu nezbytném k dosažení účelů popsaných výše;
b)
zajišťuje ochranu Osobních údajů před zneužitím, neoprávněným zveřejněním a jiným
neoprávněným nakládáním a soulad zpracování Osobních údajů s právními předpisy
platnými v České republice;
c)
bude řádně a včas vyřizovat veškeré Vaše žádosti související se zpracováním Osobních
údajů;
d)
neposkytne Osobní údaje třetím osobám s výjimkou Příjemců, případů prodeje podniku
(závodu) Spolku nebo jeho části a případů, kdy je taková povinnost stanovena zákonem.

