
Informace o zpracování osobních údajů 
 

Vážení zákazníci, obchodní přátelé,  

společnost Asociace pro tepelné zpracování kovů, z. s.  se sídlem K Vodárně 531 (dále také jen „správce“), 

257 22 Čerčany tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou 

činnost.  

Ujišťujeme Vás, že veškeré osobní údaje shromažďujeme pouze pro odůvodněné účely:  

- plnění smlouvy 

- plnění zákonné povinnosti – občanský zákoník, zákon o DPH, zákon o účetnictví, povinnosti 

z pracovně právních vztahů 

- souhlas se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů 

- oprávněný zájem 

Při zpracování osobních údajů se řídíme zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém 

zvážení tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů. 

Vaše osobní údaje chráníme maximální možnou mírou zabezpečení, zpracováváme výhradně interně, 

nepředáváme do třetích zemí, nevyužíváme cloudová uložiště dat. Pro účely plnění právních povinností, 

ochrany majetku a naší vnitřní evidence a kontroly zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu 10 let.   

Zpracováváme následující údaje: 

- identifikační údaje (jméno, příjmení, IČO, DIČ pokud jste právnickou osobu) 

- kontaktní údaje (jméno, příjmení, email, fakturační adresa, kontaktní telefon) 

- údaje o objednaných seminářích v oblasti tepelného zpracování kovů 

Dále zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) Vaše osobní údaje 

za účelem zasílání nabídek odborného vzdělávání v oblasti naší působnosti, tj. v oblasti tepelného 

zpracování kovů, a to na základě naší spolupráce. Pro tento účel používáme Vaše osobní údaje rovněž po 

dobu 10 let od naší první spolupráce, a to z důvodu technologického vývoje a nových možností v oblasti 

tepelného zpracování kovů.  Proti tomuto způsobu zpracování máte právo uplatnit námitku, viz práva 

subjektů údajů.  

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme jako správce, stanovujeme si sami účely zpracování a formu 

jejich zabezpečení. Vaše osobní údaje nepředáváme dalším zpracovatelům, neboť námi pořádané vzdělávací 

aktivity zajišťujeme výhradně sami.  

Zpracováváme ve většině případů osobní údaje, které nám sami poskytnete v rámci objednání vzdělávání 

nebo při komunikaci s námi v rámci pravidelných setkání na veletrzích, odborných konferencích, 

vzdělávacích akcích pořádaných naší společností.  

Pokud jste však i přesto došli k závěru, že Vaše osobní údaje neoprávněně zpracováváme, máte možnost 

plně využít svých níže uvedených práv.  

 

 



Práva subjektu údajů 

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich 

osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči správci údajů uplatnit.  

Vaším základním právem je právo na přístup (jaké údaje o Vás zpracováváme, po jakou dobu je 

zpracováváme). Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech dokumentů s osobními 

údaji, které o Vás zpracováváme. Tuto kopii Vám poskytneme bezplatně.  V případě, že zjistíte, že 

zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, 

že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Máte 

také právo vznést námitku proti zpracování, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu. Vaším 

právem je rovněž právo na přenositelnost, právo na omezené zpracování dat.  

Uplatněním výše uvedených práv není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u dozorového orgánu. Toto 

právo můžete uplatnit zejména v případech, kdy se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme 

neoprávněně či v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Svoji stížnost můžete podat u Úřadu na 

ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

Se svými dotazy, dožadování se svého práva či dalších požadavků ohledně zpracování osobních údajů se 

můžete obracet na následující emailovou adresu: asociacetz@asociacetz.cz 

Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně, řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte 

jakékoliv pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte. 

Kontaktní údaje:  

Asociace pro tepelné zpracování, z. s. 

K Vodárně 531 

257 22 Čerčany 

Tel.: 317 777 772-5 

asociacetz@asociacetz.cz 

 

S přátelským pozdravem, 

Ing Filip Vráblík 

Prezident Asociace

mailto:ecosond@ecosond.cz


 


