ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
v souladu s obecným Nařízením EU o ochraně údajů – GDPR
(EU) 2016/679
V rámci tohoto dokumentu informuje Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR (dále
jen Asociace) o tom, jak jsou zpracovávané Vaše osobní údaje, a to v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochranně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Asociace respektuje ochrana osobních údajů a zacházet se všemi osobními údaji s nejvyšší
důvěrností. V rámci toho materiálu zásad ochrany osobních údajů najdete všechny informace
o používání a zpracovávání osobních údajů.

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR sklářského a keramického průmyslu ČR je zájmové
sdružení výrobců skla, porcelánu, keramiky jejich servisních organizací a odborných škol. V současné době
má Asociace 46 členů, kteří vyrábějí významnou část produkce skla, keramiky a porcelánu v České
republice. Obhajuje zájmy odvětví a svých členů u orgánů státní správy ČR, institucí evropské unie a
organizuje spolupráci svých členů.
Další informace na stránkách www.askpcr.cz a www.skloakeramika.cz

Kdo spravuje osobní údaje?
Správcem osobních údajů je Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR (ASKP ČR)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Asociace není orgánem veřejné moci ani veřejným subjektem a její hlavní činností není pravidelné a
systematické monitorování lidí ani nezpracovává citlivé osobní údaje nemá proto povinnost zřizovat
pozici pověřence pro ochranu osobních údajů. V současné době pověřence pro ochranu osobních
údajů nemá.

Druh a důvod zpracovávání osobních údajů
Zpracovávané
osobní údaje

Účel zpracování

Důvod
zpracování

Doba uložení

Jméno, příjmení, oslovení,
název zaměstnavatele a
pracovní pozic, e-mail a
telefon do zaměstnání

Zasílání pravidelného
zpravodaje a informačních emailů. Komunikace na
základě členství v expertních
skupinách a v rámci
společných zájmů odvětví a
členů Asociace.

Oprávněný
zájem

Po dobu členství v
Asociaci

Údaje potřebné
k identifikaci osoby
oprávněné ke vstupu na akci
a potřebné k vystavení
případného daňového
dokladu (jméno, příjmení,
oslovení, název
zaměstnavatele a pracovní
pozice, e-mail a telefon do
zaměstnání a další
individuální údaje potřebné
k identifikaci osoby nebo
subjektu)

Registrace na akce,
semináře, konference a další
setkání organizované či
spoluorganizované Asociací.

Oprávněný
zájem

1 rok od realizace
akce

Zápisy z jednání, seznamy účastníků a korespondence s členy jsou uchovávány po dobu trvání
do 10 let pro prokázání souladu s právem hospodářské soutěže.
Všechny ostatní osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu (cílů), pro
něž jsou byly shromážděny.
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Zveřejnění osobních údajů třetím stranám
Asociace nebude za žádných okolností prodávat vaše osobní údaje třetím stranám ani je sdílet pro
komerční zisk. Může však vaše osobní údaje poskytnout třetím stranám k plnění své činnosti. To
může zahrnovat sdílení kontaktních údajů členů s ostatními členy například mezi účastníky expertní
skupiny.

Předávání údajů do zahraničí
Osobní údaje Asociace nepředává do zahraničí a tudíž ani do zemí mimo EU.

Správné zpracování osobních údajů
Pokud se domníváte, že nezpracováváme vaše údaje správně obraťte se přímo na sekretariát
Asociace. Máte právo se obrátit také na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Co můžete požadovat po správci vašich osobních údajů?
Kdykoliv od sekretariátu Asociace můžete požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům,
dále opravu vašich osobních údajů a nebo přímo vymazání vašich osobních údajů.
Sekretariát Asociace na požádání sděluje informace, zda zpracovává vaše osobní údaje a jak tyto
osobní údaje zpracovává.
Můžete získat pouze informace o vašich osobních údajích ne o údajích někoho jiného. Pověřený
pracovník vás může vyzvat k doložení totožnosti.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a jeho odvolání
Máte právo udělený souhlas se zpracováním vašich osobních údajů kdykoliv odvolat. Tím však není
dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na uděleném souhlasu před jeho dovoláním.
To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.

Kontaktovat na správce osobních údajů
Pro více informací i zpracování osobních údajů kontaktujte sekretariát Asociace:
Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR
Rosmarin Business Center, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
Tel.: +420 271 745 888
E-mail: info@askpcr.cz
Požadované informace poskytne sekretariát Asociace zpravidla do 30 dnů. V některých složitých
případech se může lhůta prodloužit. Vyřízení žádosti je bezplatné

V Praze dne 15. května 2018
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