
 

 

Vodovod Holosmetky, z.s. 
IČ: 046 42 783      DIČ: CZ 046 42 783     běžný účet:  000000 - 19 23 111 379 / 0800 

e-mail:  email@holosmetky.cz     www:  http://www. holosmetky.cz 

Na Pěkné vyhlídce 567,  250 66  Zdiby 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

PŘEHLED ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Stav k  01.01.2023    (záznam v aktivní evidenci číslo: 183) 

———————————————————————————————————————————————————————————————— 

Pozemek: P67/890 Variabilní symbol: 567890 
Adresa: Holosmetky I - Vzorná 0987 
Vodovodní přípojka: ANO Číslo použité pečeti: 987 654 
 

Člen (C) / Host (H): V PUDr. Vzor Vzorovič 
Evidenční číslo: 000 Velmi dlouhá ulička 1234/56 
Členem/hostem od: 15.12.2015 432 10 Velké Maloměsto v Čechách 

Poznámky: společně užívaný pozemek: B45/67 
———————————————————————————————————————————————————————————————— 

Záznam o ověření správnosti a aktuálnosti zpracovávaných osobních údajů 

subjektem údajů v předchozích dvou letech: 2021: @ 2020: × 

* / @ = správnost osobních údajů ověřena subjektem údajů písemně / e-mailem 

× = neověřeno - = v tom roce nepřipadá v úvahu 
———————————————————————————————————————————————————————————————— 

Další osobní údaje zpracovávané na výslovnou žádost subjektu údajů: 

Telefon: 432 109 765, 765 432 109 
E-mail: vzor@vzorek.cz 
Souhlas se zasíláním informačních e-mailů: ANO 
Poznámky: bratr PUDr. Ten Aten 
Zakazuji poskytnutí osobních údajů jiným subjektům: ANO 
Datum poslední žádosti o zpracování dalších osobních údajů: 1.1.2022 

———————————————————————————————————————————————————————————————— 

1) Beru na vědomí informace uvedené níže. 
2) Žádám o zpracovávání dalších výše uvedených osobních údajů. 
3) Potvrzuji správnost a aktuálnost všech výše uvedených osobních údajů (případné 

chybné, nepřesné nebo neaktuální údaje jsem vyznačil/a a uvedl/a jsem správné 
a aktuální údaje). 

4) U osobních údajů týkajících se jiné osoby čestně prohlašuji, že jsem oprávněn (mám 
souhlas této osoby) tyto osobní údaje pro uvedené účely poskytnout. 

 
Dne: ……………………………………………… Podpis: ………………………………………………………………………… 

———————————————————————————————————————————————————————————————— 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Pravidla týkající se ochrany osobních údajů obsažené 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 (dále 
jen právní předpisy)) upravují ochranu osobních údajů fyzických osob, práva a povinnosti při 
zpracování těchto osobních údajů a stanoví další související podmínky. Vodovod Holosmetky, z.s. 
shromažďuje (zpravidla přímo od subjektu údajů nebo z veřejně dostupných zdrojů), ukládá 



 

a zpracovává osobní údaje v rozsahu uvedeném v dokumentu „Informace o zpracovávání 
osobních údajů“. Dokument je dostupný vždy v aktuálním znění na webových stránkách spolku 
(http://www.holosmetky.cz/soubory/ioou.pdf) a zasílán/předáván v tištěné podobě subjektu 
údajů vždy při nejbližší příležitosti po změně textu (vydání nového znění). 

Osobní údaje jsou zpracovávány vždy jen v nezbytném rozsahu a výhradně pro účely 
a způsoby uvedené v dokumentu „Informace o zpracovávání osobních údajů“. Žádný ze 
zpracovávaných osobních údajů nemá charakter citlivých údajů. K údajům má přístup pouze 
výbor spolku Vodovod Holosmetky, z.s. (tj. správce údajů), který je rovněž výhradním 
zpracovatelem údajů a zodpovídá za ochranu údajů. 

Ke zpracování základních osobních údajů jsou dány zákonné důvody nebo oprávněné zájmy 
správce údajů (viz dokument „Informace o zpracovávání osobních údajů“). Další osobní údaje 
jsou zpracovávány jen na výslovnou žádost subjektu údajů (jedná se o doručovací (kontaktní) 
adresu, telefonní čísla, e-maily, zasílání Infomejlů, osobní a kontaktní údaje dalších subjektů 
údajů (např. majitelů nemovitostí, rodinných příslušníků apod.)). Poskytnutí těchto dalších údajů 
je dobrovolné, přesto je jejich poskytnutí vhodné pro snadné informování subjektu údajů 
(zasílání aktualit prostřednictvím Infomejlů) a pro případ rychlého kontaktu ve výjimečných 
situacích (jako havárie, krádež apod.). Žádost o zpracovávání osobních údajů má (pokud není 
odvolána) platnost 30 měsíců a poté musí být obnovena. V případě, že v době platnosti žádosti 
nedojde k jejímu obnovení, budou tyto další osobní údaje z aktivní evidence odstraněny 
a nebudou dále zpracovávány (včetně ukončení zasílání Infomejlů). 

Údaje, které nejsou veřejně dostupné, mohou být mimo zákonných a výjimečných situací 
sděleny třetím osobám jen se souhlasem dotčené osoby. 

Vodovod Holosmetky, z.s. má zájem, aby veškeré zpracovávané údaje byly aktuální, proto 
rozesílá subjektům údajů každý rok „Přehled zpracovávaných osobních údajů“ (viz výše). 
Zpracovávané osobní údaje prosím zkontrolujte, případné chyby, nepřesnosti nebo 
neaktuálnosti, jakož i možná doplnění scházejících údajů, vyznačte a uveďte správné údaje 
(nejlépe modře nebo červeně). Zároveň můžete obnovit svou žádost o zpracování výše 
uvedených dalších osobních údajů a/nebo vyloučit poskytování osobních údajů jiným subjektům 
(vyjma poskytování v souladu s právními předpisy). Po podpisu odevzdejte zástupci spolku 
Vodovod Holosmetky, z.s., případně jej zašlete poštou na „Vodovod Holosmetky, z.s.; Na Pěkné 
vyhlídce 567; 250 66 Zdiby“. Pokud jsou uvedené osobní údaje v pořádku, můžete stisknutím 
následujícího tlačítka vytvořit odpovědní e-mail (do těla zprávy prosím uveďte Váš variabilní 

symbol): Osobní údaje jsou v pořádku a žádám o zasílání Infomejlů i nadále  

V případě nejasností odkazujeme na právní předpisy a služby komerčních právníků. 
 

Zpracoval: Ing. Zbyněk Smetana - předseda Vodovod Holosmetky, z.s. 
———————————————————————————————————————————————————————————————— 


