Milé kolegyně, milí kolegové,
tento email dostáváte jako členové AMATE z.s. proto, že výbor AMATE z.s. je
správcem vašich osobních údajů. Protože dne 25.5.2018 vstoupilo v platnost nové
nařízení EU o ochraně osobních údajů, chceme vás tímto ujistit, že s vašimi
osobními údaji je a bude nakládáno s respektem a v souladu s novým nařízením.
Veškeré kontaktní a osobní údaje, které jste uvedli při vstupu do asociace, jsou
uloženy v archivu, nejsou dále zpracovávány ani předávány dalším stranám, v
souladu s českou a evropskou legislativou. K těmto údajům má přístup pouze výbor
a správce členské základny.
Jako členové AMATE z.s. jste uvedeni v Seznamu členů na webových stránkách
www.amate.cz , kde je uveřejněno vaše pracoviště a vaše emailová adresa. Pokud
byste toto chtěli změnit (např. osobní email za pracovní), dejte nám prosím vědět.
GDPR a vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít
některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte příslušného plnitele, v našem
případě amate@amate.cz












Máte právo na informace - informační stránka se zásadami zpracování
osobních údajů.
Díky právu na přístup můžete organizace vyzvat, aby vám v zákonné lhůtě
doložily, jaké vaše osobní údaje zpracovávají a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo
neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že jsou
zpracovávány vaše údaje nepřesně, domníváte se, že je prováděno zpracování
nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesli
námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů
zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro
zasílání obchodních sdělení v komerční sféře.)
Právo na přenositelnost byste využili, pokud byste chtěli své osobní údaje
vzít a přenést k někomu jinému.
Právo na výmaz: Pokud si to budete přát, lze vymazat údaje ze systému i ze
systému všech dílčích zpracovatelů a záloh, které nejsou potřeba pro
daňovou evidenci. V některých případech jde o zákonnou povinnost, např.
evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem (10 let).
Pokud budete uplatňovat právo na výmaz, budete informováni v zákonné
lhůtě (může se lišit způsob).
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů - pokud máte pocit, že s
vašimi údaji není zacházeno v souladu se zákonem, máte právo se se svou
stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Práva na odhlášení ze zasílání našich newsletterů - většinou lze kliknout
na „odhlásit“ .

V Praze, 25.5. 2018
Za AMATE z.s., výbor ve složení Jana Čadová, Martina Nováková a Eva Píšová

