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Informace podle čl. 13 GDPR 

 

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 členy a dále členy orgánů spolku o níže uvedených skutečnostech: 

Identita správce osobních údajů 

Správcem osobních údajů je spolek Asociace dodavatelů montovaných domů, z.s., se sídlem 

Bauerova 491/10, Pisárky (Brno-střed), 603 00 Brno, IČ: 708 33 613, zapsaný ve spolkovém 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. L 7981. 

Účel zpracování osobních údajů 

Osobní údaje zpracováváme za účelem vedení seznamu členů spolku podle § 236 odst. 1 zákona 

č 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 248 odst. 1 občanského 

zákoníku se nejméně jedenkrát do roka koná valná hromada jakožto nejvyšší orgán spolku, 

přičemž osobní údaje se při konání valných hromad zapisují v prezenční listině přítomných 

členů spolku, a to za účelem kontroly usnášeníschopnosti valné hromady, která je podle § 252 

odst. 1 usnášeníschopná při účasti většiny členů spolku. Dále se obvykle osobní údaje uvádějí 

v písemném zápisu z valné hromady, a to u osob, jež jsou voleny do dalších orgánů spolku, 

případně jsou členy orgánů členské schůze anebo vystupují s diskuzním příspěvkem. Také ze 

zasedání výkonné rady a revizní komise jsou pořizovány písemné zápisy, v nichž jsou uváděny 

osobní údaje členů těchto orgánů. 

Rozsah osobních údajů, které zpracováváme 

K naplnění účelů, jak jsou výše uvedeny, potřebujeme zpracovávat: 

- jméno a příjmení kontaktní osoby, 

- korespondenční adresu do firmy, 

- telefonní číslo,   

- adresu elektronické pošty. 

Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány 

Osobní údaje členů spolku a členů orgánů spolku budeme zpracovávat po celou dobu existence 

spolku, neboť zápisy ze zasedání orgánů spolku jsme povinni předložit na výzvu soudu 

vedoucím spolkový rejstřík a dále pro ochranu práv a oprávněných zájmů spolku. 

Kategorie příjemců osobních údajů 

Osobní údaje členů spolku a členů orgánů spolku budeme předávat k zápisu do spolkového 

rejstříku příslušnému Krajskému soudu, který je založí do sbírky listin. 

Práva subjektů údajů 

Členové spolku a členové orgánů spolku mají podle nařízení právo: 

- požadovat přístup k osobním údajům, které zpracováváme, za podmínek čl. 15 nařízení, 
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- žádat opravu nepřesností ve zpracovávaných osobních údajích za podmínek uvedených v čl. 

16 nařízení, 

- žádat výmaz osobních údajů za podmínek čl. 17 nařízení, 

- 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 


