INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO SMLUVNÍ PARTNERY
Česká společnost pro technickou normalizaci, 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:
1) Identita správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je Česká společnost pro technickou normalizaci, z.s., (dále jen „ČSTN“) se
sídlem Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1, lČO 00538868
2) Rozsah a účel zpracováni osobních údajů
Pokud jste naším smluvním partnerem, tedy dodavatelem, odběratelem nebo dárcem zpracováváme
identifikační údaje: vaše jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, v případě fyzických osob
podnikatelů dále IČO a adresu sídla.
Tyto údaje slouží k dostatečné identifikaci smluvní strany. Právním základem pro jejich zpracováni je
tak skutečnost, že se jedná o zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, případně pro provedení
opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Poskytnuti uvedených osobních údajů je smluvním
požadavkem, přičemž máte povinnost nám tyto údaje poskytnout. V opačném případě nebude
možné smluvní vztah uzavřít.
Pokud nám navíc sdělíte své kontaktní údaje, mezi které patří především e-mail, telefonní číslo,
usnadníte tak komunikaci mezi Vámi a spolkem, přičemž právním základem pro zpracování takových
údajů bude bud’ plnění smlouvy, nebo náš oprávněný zájem, který spočívá právě v usnadnění
komunikace se smluvními partnery.
3) Doba zpracování osobních údajů

ČSTN pro výše uvedené účely Vaše osobní údaje zpracovává pouze po nezbytně nutnou dobu, a to
po dobu trvání příslušného právního vztahu Vaší osoby ke spolku.
4) Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů
Primárně Vaše osobní údaje slouží pro vnitřní potřebu spolku dále mohou být zpřístupněny
subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení,
apod.) a osobám v pozici dalších správců a zpracovatelů osobních údajů činných pro ČSTN, se kterými
bude ČSTN spolupracovat.
ČSTN nepředpokládá předávání Vašich osobních údajů mimo EU. V případě, že by se tak stalo,
budeme Vás o tom včas informovat.
5) Forma zpracováni Vašich osobních údajů
Vaše údaje zpracováváme v elektronické i papírové formě.
6) Automatizované rozhodováni
Při zpracování osobních údajů člena nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k
profilování dle čl. 22 nařízení GDPR.
6) Práva subjektů
Správce informuje člena o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména:

•

práva na přístup k osobním údajům (subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda
osobní údaje, které se ho tykají, jsou či nejsou zpracovávány dle čl. 15 nařízení GDPR);

•

práva na opravu (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil
nepřesné osobní údaje, které se ho tykají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních
údajů dle čl. 16 nařízení GDPR);

•

práva na výmaz (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal
osobní údaje, které se subjektu údajů tykají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17
nařízení GDPR);

•

práva na omezení zpracování (subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování,
v případech stanovených v čl. 18 nařízeni GDPR);

•

práva vznést námitku (subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo
kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6
odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních
dle čl. 21 nařízení GDPR);

•

práva nebýt předmětem žádného rozhodnuti založeného výhradně na automatizovaném
zpracování (subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného
výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilováni, které má pro něho právní
účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR);

•

práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se
sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

7) Zástupce ČSTN pro ochranu osobních údajů
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ale určil osobu, která má tuto oblast na
starost a která dohlíží nad řádným zpracováním Vašich osobních údajů. Zástupce ČSTN pro ochranu
osobních údajů je:
jméno a příjmení: JUDr. Jiří KULT
e-mail: cstn@csvts.cz
telefon: +420 604 139 519
Na zástupce se můžete obrátit v případě, že budete mít jakékoliv dotazy či požadavky ke zpracování a
ochraně Vašich osobních údajů.
Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných
případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o
další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme
informovat.

