Informace o zpracovávání osobních údajů
podle pravidel týkajících se ochrany osobních údajů obsažených v obecně závazných právních předpisech
(zejména v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů … (GDPR) a v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů).
Popis:

Spolek (dále jen správce údajů) zpracovává osobní údaje potenciálních, stávajících
a bývalých členů, případně i dalších osob se vztahem k pozemku s vodovodní přípojkou
a pozemků společně užívaných, případně rodinných příslušníků členů a těchto dalších
osob (dále jen subjekt údajů). Zároveň jsou zpracovávány i další související evidenční
a technické údaje vztahující se k evidovaným pozemkům a vodovodní přípojce, které
mohou mít ve vztahu k dalším zpracovávaným údajům charakter osobních údajů.
Spolek zpracovává osobní údaje zaměstnanců, dodavatelů a odběratelů.

Účel:

Osobní údaje jsou zpracovávány pro evidenci a kontaktování subjektů údajů, pro potřeby
uzavírání Dohod o odběru vody, pro potřeby uzavírání pracovních smluv (zpravidla
Dohod o provedení práce), pro výplatu příslušné mzdy nebo odměny a pro zákonné
odvody, pro jednoznačnou identifikaci smluvní strany v rámci dodavatelskoodběratelských vztahů.

Agenda, zákonnost
a zpracovávané
údaje:

1. Evidence členů
a) Naplnění příslušných ustanovení právních předpisů, zejména zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a Stanov spolku:
jméno, příjmení, tituly, adresa bydliště, členské číslo, data členství (od - do),
vykonávaná funkce (jen u funkcionářů spolu).
b) Oprávněné zájmy správce údajů (spolku): hlavní pozemek, společně užívané
a další pozemky, adresa hlavního pozemku, variabilní symbol, technické
a smluvní údaje vodovodní přípojky, záznamy o ověření správnosti a aktuálnosti
osobních údajů subjektem údajů v předchozích dvou letech, záznamy o doručení
žádosti o zpracování některých osobních údajů (viz 3. a) níže).
2. Zajištění dodavatelsko-odběratelských vztahů
a) Oprávněné zájmy správce údajů - komunikace s dodavateli/odběrateli ve fázi
přípravné (před uzavřením Dohody o odběru vody nebo dodavatelskoodběratelského smluvního vztahu): údaje z evidence členů, případně obdobné
údaje u dalších subjektů údajů, IČ, DIČ, bankovní spojení.
a) Naplnění příslušných ustanovení právních předpisů, zejména zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalších
souvisejících právních předpisů ve fázi procesní (v době platnosti Dohody
o odběru vody nebo dodavatelsko-odběratelského smluvního vztahu): údaje
z evidence členů, případně obdobné údaje u dalších subjektů údajů, IČ, DIČ,
bankovní spojení.
3. Komunikace se subjekty údajů
a) Na výslovnou žádost subjektu údajů: doručovací (kontaktní) adresa, telefonní
čísla, e-maily, zasílání Infomejlů, osobní a kontaktní údaje dalších subjektů údajů
(např. majitelů nemovitostí, rodinných příslušníků apod.).
Poznámka: (I) U osobních údajů týkajících se jiné osoby musí žádající subjekt údajů čestně prohlásit,
že je oprávněn (má souhlas této osoby) tyto osobní údaje pro uvedené účely
poskytnout.
(II) U osobních údajů zpracovávaných na základě žádosti může subjekt údajů takovou
žádost kdykoliv odvolat a spolek musí v přiměřené době odpovídající administrativním
a technickým podmínkám přestat takové osobní údaje zpracovávat.

b) Oprávněné zájmy správce údajů - komunikace s dodavateli/odběrateli (v přípravné
i procesní fázi): telefonní čísla, e-maily.
4. Zaměstnanecká a mzdová agenda
a) Naplnění příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, ve
znění pozdějších předpisů, zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní
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pojištění, ve znění pozdějších předpisů, případně zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické
službě, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících právních předpisů:
jméno, příjmení, tituly, adresa bydliště, datum narození, rodné číslo, typ a číslo
průkazu totožnosti, případně kód státu, který tento doklad vydal, bankovní spojení.
b) Oprávněné zájmy správce údajů - komunikace se zaměstnanci (v přípravné
i procesní fázi): telefonní čísla, e-maily.
Subjekt údajů je primárně informován o uplatňování těchto pravidel zpracovávání
osobních údajů prostřednictvím elektronické podoby této Informace veřejně dostupné na
webových stránkách spolku.
Informace je v tištěné podobě zasílána/předávána vždy při nejbližší příležitosti po změně
textu (vydání nového znění).

Žádost subjektu údajů:

V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány na výslovnou žádost subjektu údajů (viz
výše), jsou tyto zpracovávány až po doručení žádosti. Žádost má (pokud není odvolána)
platnost 30 měsíců a poté musí být obnovena. V případě, že v době platnosti žádosti
nedojde k jejímu obnovení, budou v přiměřené době odpovídající administrativním
a technickým podmínkám takové osobní údaje z aktivní evidence odstraněny a nebudou
dále zpracovávány.

Opatření pro ochranu
osobních údajů:

Osobní údaje v elektronické podobě jsou ukládány v počítačích určeného funkcionáře
spolku, případně na přenosných datových médiích. Ochrana před neoprávněným
přístupem jiných osob je zabezpečena nastavením firewallů, přístupových oprávnění
a fyzickou ochranou počítačů a přenosných datových médií. Osobní údaje jsou proti
ztrátě a nechtěné změně chráněny i pravidelným zálohováním.
Osobní údaje v „papírové“ podobě jsou ukládány v chráněných (uzamykatelných/
/zabezpečených) prostorách spolku, případně funkcionářů spolku.
Osobní údaje v případě potřeby poskytne určený funkcionář v nezbytném rozsahu dalším
funkcionářům spolku, kteří je musí chránit obdobným způsobem.

Doba uchovávání
osobních údajů:

Osobní údaje v elektronické podobě jsou uchovávány po dobu jejich platnosti v aktivní
evidenci nebo po dobu funkčnosti záložních nosičů dat.
Aktivní evidence umožňuje neprodlené odstranění dat zpracovávaných na žádost
subjektu údajů (viz výše). Ostatní osobní údaje jsou po skončení jejich platnosti
odstraňovány z aktivní evidence neprodleně při jejich změně, ostatní neplatné jednou za
půl roku (zpravidla k 30.6. a 31.12), pokud takové odstranění umožňují právní předpisy.
Osobní údaje ze záložních nosičů dat nejsou odstraňovány pro neúměrnou náročnost,
případně až nemožnost. K záložním nosičům dat je v případě žádosti subjektu
o odstranění dat vedena evidence těchto požadavků - takové osobní údaje nesmí být
v případě obnovování dat ze záložního nosiče dat zpracovávány a v případě možnosti
musí být odstraněny.
Osobní údaje v „papírové“ podobě jsou uchovávány po dobu stanovenou právními
předpisy, ostatní po dobu 5 let od skončení jejich platnosti.
Nevyžádané osobní údaje (např. uvedené v korespondenci bez ohledu na její podobu)
jsou přímo skartovány, mimo případů, kdy spolek vyhoví výslovné písemné žádosti
subjektu údajů o uchovávání, nejdéle však po dobu 1 roku.

Poskytování údajů
jiným subjektům:

Osobní údaje jsou v souladu s příslušnými právními předpisy poskytovány např.
finančním úřadům, České správě sociálního zabezpečení, příslušné zdravotní pojišťovně
apod.
Dále mohou být kontaktní osobní údaje (telefon, e-mail) poskytnuty (pokud subjekt údajů
takové poskytnutí výslovně nevyloučil) ve výjimečných situacích (havárie, krádež apod.)
IZS (Integrovanému záchrannému systému - záchranná služba, hasiči, policie) nebo
dalším osobám pro zajištění rychlého kontaktu/informování subjektu údajů.

Práva subjektu údajů:

Subjekt údajů má (mimo výše uvedených práv na zrušení výslovné žádosti
o zpracovávání některých osobních údajů (viz výše) a práva na zákaz poskytování
osobních údajů jiným subjektům) právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu,
právo být zapomenut, právo na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů.
Tato práva se plně řídí články 15 ÷ 18 a 20 GDPR a spolek musí, za předpokladu, že
tomu nebrání právní nebo technické důvody, takové žádosti vyhovět.
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