INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
VÝROBNĚ-OBCHODNÍM DRUŽSTVEM NOVÁ CEREKEV
Výrobně-obchodní družstvo Nová Cerekev, se sídlem v Nové Cerekvi 148, 394 15 Nová
Cerekev, IČO 60066067, zapsané v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých
Budějovicích, odd. Dr., vložka 155, (dále jen „VOD NC“ nebo „naše družstvo“) je správcem Vašich
osobních údajů, což znamená, že určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí
zpracování Vašich osobních údajů a nese za toto zpracování odpovědnost.
V tomto dokumentu naleznete obecné informace o způsobu zpracování osobních údajů naším
družstvem.
Zásady zpracování a ochrany osobních údajů ve Výrobně-obchodním družstvu Nová Cerekev
popisuje interní směrnice, která navazuje a je zcela v souladu s informačně-organizační směrnicí
o zpracování a ochraně osobních údajů vydanou Výrobně-obchodním družstvem Nová Cerekev za
účelem naplňování povinností vyplývajících z příslušné právní úpravy včetně obecného nařízení
Evropské unie o ochraně osobních údajů (dále také jako „GDPR“).
Správce osobních údajů můžete kontaktovat:
•
•
•

osobně nebo poštou na adrese sídla Výrobně-obchodního družstva Nová Cerekev: Nová
Cerekev 148, 394 15 Nová Cerekev
telefonem na čísle: 565 394 121
e-mailem na adrese: predseda@vodnovacerekev.cz

Kontaktní osobou správce je: Josef Zabloudil, předseda představenstva

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
I. Obecné informace o zpracování osobních údajů
Zásady zpracování osobních údajů
Při zpracování osobních údajů respektujeme práva subjektů údajů, přičemž naše družstvo dodržuje
zejména následující zásady:
• jsou zpracovány korektně, zákonným a transparentním způsobem;
• shromažďování osobních údajů je prováděno výhradně pro legitimní účely a zpracování je
prováděno způsobem, který je s těmito účely slučitelný;
• při zpracování osobních údajů se omezujeme na nezbytné minimum postačující pro naplnění
stanovených účelů;
• k zabezpečení osobních údajů při jejich zpracování přijímáme veškerá rozumná a dostupná
opatření;
• zpracováváme pouze přesné a aktualizované osobní údaje, nepřesné nebo nadbytečné údaje
opravujeme nebo vymazáváme;
• osobní údaje jsou uchovávány po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou údaje
zpracovávány;

•

zpracování osobních údajů probíhá pouze způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení
osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technicko-organizačních opatření
před neoprávněným či protiprávním zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením nebo
poškozením.

II. Zpracováváme osobní údaje těchto fyzických osob:
•
•
•
•
•
•
•

členů družstva,
pronajímatelů a propachtovatelů,

zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání, případně jejich rodinných příslušníků,
dodavatelů,
odběratelů,
zástupců a kontaktních osob výše uvedených kategorií subjektů údajů,
oprávněných osob v souvislosti s transformačními a restitučními závazky

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a v jakém rozsahu?
Pro námi stanovené účely zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:
•

•
•
•

identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa
(bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa), u fyzických osob podnikajících i
obchodních firem, sídlo společnosti a IČO;
elektronické kontaktní údaje: telefonní číslo, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky;
další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu atd.;
„zaměstnanecké“ údaje: výše mzdy a dalších plnění, číslo bankovních účtů, odpracované
hodiny, pracovní výsledky, další údaje o zaměstnaneckém vztahu a jeho průběhu, údaje
o rodinném stavu a vyživovaných osobách, evidence odvodů do sociálního a zdravotního
pojištění a daňová evidence;

IV. Jak získáváme osobní údaje?
Nejvíce osobních údajů získáváme přímo od Vás. Vedle toho získáváme a dále zpracováváme
osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů:
•
•
•

od Vás, zejména: v rámci osobního jednání, při telefonické komunikaci, při osobní nebo
písemné komunikaci s Vámi, včetně komunikace elektronickými prostředky (e-mailem)
od třetích osob, zejména: od orgánů státní správy či od třetích osob při plnění našich právních
povinností nebo na základě zvláštních právních předpisů
z veřejně dostupných zdrojů, zejména: z obchodního rejstříku, z ČÚZK - nahlížení do
katastru nemovitostí

V. Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná
pro splnění daného účelu.

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména:
•
•
•
•

pro účely uzavření smluv, pro účely plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli a při
vyřizování Vašich žádostí;
za účelem podnikání pomocí pronajatých či propachtovaných zemědělských pozemků a
obdobného majetku.
Pro účely plnění našich právních povinností;
Pro účely našich oprávněných zájmů (kdy je zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo
obhajobu našich právních nároků);

VI. Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jak jsou osobní údaje
zabezpečeny?
Při zpracování osobních údajů postupuje naše družstvo vždy tak, aby Vaše osobní údaje byly
dobře zabezpečeny a nemohly být zneužity.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především příslušnými zaměstnanci našeho družstva VOD
NC, kteří k osobním údajům potřebují mít přístup pro plnění pracovníci povinností a kteří jsou
zavázáni k zachování mlčenlivosti o veškerých skutečnostech a údajích, o nichž se dozvěděli při
výkonu své práce.
•
•
•

Listinná (papírová) kartotéka je vhodně umístěna v prostorách kanceláří našeho družstva,
uzamčena a klíč je poskytnut pouze nezbytnému okruhu zaměstnanců s příslušnou
působností.
Elektronicky vedené evidence - příslušné složky jsou chráněny přístupovými hesly a přístup
je opět umožněn pouze zaměstnancům s příslušnou působností.
Koncová uživatelská zařízení jsou chráněná antivirovým a antispamovým softwarem.

Ke každé evidenci s osobními údaji, ať už listinné nebo elektronické, vede VOD NC bezpečnostní
zálohu. Úplný popis bezpečnostních opatření je uveden v interní směrnici VOD NC.
Využívá-li VOD NC externího zpracovatele osobních údajů, tj. subjektu, který zpracovává osobní
údaje pro VOD NC a na jeho pokyn (např. dodavatel služeb IT, účetní či daňový poradce), jedná se
výlučně o subjekt, který poskytuje dostatečné záruky zavedení vhodných technických a
organizačních opatření pro splnění požadavků GDPR a zajištění ochrany práv subjektů údajů.
Se zpracovatelem je uzavírána smlouva, která obsahuje náležitosti dle čl. 28 nařízení GDPR.
Zpracovatel je povinen zpracovávat osobní údaje získané od VOD NC pouze k účelu, pro který mu
byly svěřeny, a pouze v souladu s doloženými pokyny VOD NC.
VII. Dodržujeme povinnost mlčenlivosti o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních na
jejich ochranu:
Všichni zaměstnanci a další osoby uvnitř VOD NC s přístupem k osobním údajům jsou zavázáni
povinností mlčenlivosti, a tato povinnost trvá i po ukončení jejich činnosti pro VOD NC.
Se zpracovatelem, tj. subjektem, který zpracovává osobní údaje pro VOD NC, je uzavírána smlouva,
která obsahuje náležitosti dle čl. 28 nařízení GDPR a která ho zavazuje povinností mlčenlivosti.

Může-li mít externí poskytovatel služeb pro VOD NC, který není zpracovatelem, i jen nahodilý
přístup k osobním údajům zpracovávaným VOD NC, VOD NC jej také smluvně zaváže povinností
mlčenlivosti.
Osobní údaje zpracovávané VOD NC nejsou předávány do třetích zemí, tj. mimo země Evropské
unie a Evropského hospodářského prostoru, ani mezinárodním organizacím.
VIII. Jaká jsou Vaše práva?
Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:
• právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům: máte právo vědět, jaké údaje o
Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše údaje získáváme, komu je
předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním
Vašich osobních údajů
• právo na opravu resp. doplnění Vašich osobních údajů: pokud zjistíte, že osobní údaje,
které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez
zbytečného odkladu opravili nebo doplnili
• právo na výmaz (zapomenutí): v některých případech máte právo na to, abychom Vaše
osobní údaje vymazali, musí však být splněna alespoň jedna podmínka:
- Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny
- odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž
zpracování je Váš souhlas nezbytný, a zároveň nemáme jiný právní důvod, proč tyto
údaje potřebujeme nadále zpracovávat
- využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (uvedeno v bodu VIII.) u
osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my
shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování
opravňovaly, nemáme
- ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s
obecně závaznými předpisy

•
•

Vezměte, ale prosím na vědomí, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to,
že ihned smažeme všechny Vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě,
že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:
▪ splnění naší právní povinnosti
▪ pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků
právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, kdy na Vaši žádost můžeme za
určitých, právními předpisy stanovených, podmínek omezit nakládání s Vašimi osobními
údaji;
právo vznést námitku
▪ v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely našich oprávněných zájmů,
máte kdykoli právo vznést proti takovému zpracování námitku
▪ pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni ve zpracování Vašich osobních
údajů pokračovat pouze tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody, které
převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami
V případě, že budete chtít uplatnit svá práva, máte přesný stručný návod, jak postupovat
(Postup pro podání žádosti na uplatňování práv subjektem údajů) spolu s příslušnými
formuláři pro uplatňování jednotlivých práv, uveden na našem webu
www.vodnovacerekev.cz, případně Vám veškeré informace poskytneme osobně u nás v
kanceláři – Nová Cerekev 148, 394 15 Nová Cerekev nebo na telefonu: +420 565 394 121.

•

právo podat stížnost
▪ uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nikterak omezeno Vaše právo podat
stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
▪ můžete jej podat v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k
porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů
▪ stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě
výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení
▪ v České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora
27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz/

