OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ADMD
ČLENOVÉ A PARTNEŘI

Spolek Asociace dodavatelů montovaných domů, z.s. jako správce osobních údajů
tímto v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále
jen „nařízení“), informuje své smluvní partnery o níže uvedených skutečnostech:
Identita správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je spolek Asociace dodavatelů montovaných domů, z.s., se
sídlem Výstaviště 405/1, 647 00 Brno, IČ: 708 33 613, zapsaný ve spolkovém rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. L 7981 (dále jen „spolek“).
Účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy o partnerství a spolupráci,
kterou s námi uzavíráte za podmínek stanovených v § 17 stanov spolku. V souvislosti s
plněním smlouvy jste zařazeni do naší interní databáze partnerů, kterou vedeme,
abychom měli přehled o našich partnerech. Databáze je vedena v elektronické podobě.
Při plnění smlouvy o partnerství umožňujeme našim partnerům jednoduchou
prezentaci s uvedením základních údajů o sobě a kontaktů na našich internetových
stránkách na webovém rozhraní www.admd.cz a také v Bulletinu vydávaném spolkem
v tištěné i elektronické podobě na webovém rozhraní www.admd.cz, který je zařazen
do evidence periodického tisku vedené Ministerstvem kultury pod č. MK ČR E 21874 ve
smyslu § 7 zákona č. 46/2000 Sb., tiskový zákon.
Rozsah osobních údajů, které zpracováváme
K naplnění účelů, jak jsou výše uvedeny, potřebujeme zpracovávat:
- jméno a příjmení kontaktní osoby,
- adresu elektronické pošty, korespondenční adresu do firmy,
- telefonický kontakt.
Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje partnerů budeme zpracovávat po dobu plnění práv a povinností ze
smlouvy o partnerství.
Kategorie příjemců osobních údajů
Osobní údaje členů a partnerů nejsou předávány třetím osobám.
Práva subjektů údajů
Členové a partneři mají podle nařízení právo:
- požadovat přístup k osobním údajům, které zpracováváme, za podmínek čl. 15
nařízení,
- žádat opravu nepřesností ve zpracovávaných osobních údajích za podmínek
uvedených v čl. 16 nařízení,
- žádat výmaz osobních údajů za podmínek čl. 17 nařízení,
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- žádat omezení zpracování osobních údajů za podmínek 18 nařízení,
- získat osobní údaje, jež zpracováváme, ve strukturovaném, běžně používaném a
strojově čitelném formátu, a předat je jinému správci, za podmínek čl. 20 nařízení,
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů za podmínek čl. 21 nařízení,
- podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů za podmínek čl. 77 nařízení.
Ostatní skutečnosti
Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému zpracovávání ani
profilování.

V Brně 25. 5. 2018
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