ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Podnikatelské odbory - Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z.s. se sídlem Mimoňská
3223, 470 01 Česká Lípa, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem pod spisovou značkou L 10390 (dále také „My“) jako správce osobních údajů Vás jako
uživatele webových stránek www.podb.cz www.podnikatelskaporadna.cz informuje o způsobu
a rozsahu zpracování osobních údajů.
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679,
o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů - General Data Protection
Regulation (GDPR) a v souladu se zákonem č. 110/2019Sb., o zpracování osobních údajů, za účelem
plnění smluvního závazku, oprávněných zájmů či plnění zákonné povinnosti a dále za účelem zasílání
obchodních sdělení, případně navázání spolupráce.
V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů, dotazů k některé z částí tohoto textu
nebo případných nesrovnalostí při zpracování Vašich osobních údajů, nás kontaktuje na
info@podb.cz případně poradna@podb.cz. Nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních
údajů, neboť neprovádíme zpracování uvedená včl. 37 odst. 1 GDPR.

Jaké osobní údaje v rámci naší činnosti zpracováváme?
Pokud nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek či emailů na nich uvedených, můžete být
požádání o doplnění některých údajů o sobě (osobních údajů). Jedná se zejména o Vaše jméno
a příjmení, tituly, kontaktní adresu či adresu sídla, IČ a DIČ, telefonní kontakt, e-mailovou adresu
a číslo bankovního spojení (v případě že přispíváte finanční částkou na činnost našeho sdružení).
Tyto osobní údaje nám jsou předány přímo Vámi jako objednatelem za účelem registrace členství,
plnění smlouvy či splnění právních předpisů, popř. jsou získávány v rámci naší vzájemné obchodní
činnosti či obchodního styku nebo z veřejně dostupných zdrojů – veřejné rejstříky, webové stránky
apod. Veškeré osobní údaje, které se k nám dostanou, budou ty, které nám sdělíte. Naše služby
nejsou určeny osobám mladším 18 let, tudíž jejich osobní údaje nezpracováváme. Nezpracováváme
zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje).

Použití cookies
Naše webové stránky používají cookies výhradně pro sledování počtu návštěvníků našich webů. Jsou
to malé soubory, ukládající informace do prohlížeče, které slouží k identifikaci jednotlivých uživatelů.
O ztrátu soukromí se však nemusíte obávat, není možné pomocí této technologie rozpoznat
konkrétního uživatele anebo o něm zjistit jakákoliv citlivá data.
Jak odmítnout používání souborů cookies
Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů
soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí Vašeho
webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies. Informace
o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na následujících
webových stránkách:





Chrome
Firefox
Internet Explorer¨

Nebo můžete opětovně vyvolat nastavení cookies z patičky stránek.

Proč budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?
Kontakty a údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat zpět,
abychom Vám mohli poskytovat informace, které od nás požadujete anebo, abychom mohli plnit
předmět smlouvy či objednávky a dále naše povinnosti, které nám ukládají právní předpisy (zejména
ve vztahu k archivaci dokumentů a účetnictví). Vaší emailovou adresu, jméno a příjmení
zpracováváme rovněž i pro účely zasílání obchodních sdělení, kterými Vás informujeme
o programech, konferencích a dalších službách, které poskytujeme a které by Vás mohly zajímat,
popř. za účelem navázání obchodní spolupráce, a za tímto účelem jsme Vás zařadili do databáze
našich zákazníků a obchodních partnerů.
Vaše osobní údaje nebudou použity za účelem automatizovaného rozhodování či profilování.

Jak budeme s Vašimi osobními údaji nakládat?
Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi
na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem,
v případě jejich neposkytnutí s Vámi nemůžeme uzavřít smlouvu nebo Vám poskytnout odpovědi na
Vámi položené dotazy.
Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení (přímý marketing) můžete
kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše další obchodní vztahy. Stačí nám zaslat e-mail
s požadavkem na info@podb.cz nebo poradna@podb.cz, ze které jste od nás obdrželi obchodní
sdělení.
Vaše osobní údaje můžeme v rámci plnění předmětu smlouvy předat našim smluvním partnerům
(např.: IT technici, externí účetní, atd.), a to na základě smluv o zpracování osobních údajů
uzavřených v souladu správními předpisy a pouze vždy za účelem dovoleným právními předpisy. Vaše
osobní údaje mohou být rovněž za účelem splnění naší právní povinnosti předány orgánům státní
správy, finanční správy, Policii ČR, případně jiným orgánům v případě, kdy je nám tato povinnost
uložena závazným právním předpisem. Vaše osobní údaje nepředáváme mimo EU.
Správce údajů zpracovává osobní údaje po celou dobu trvání smluvního vztahu a po dobu plnění
všech práv a povinností plynoucích zdaného smluvního vztahu. Správce údajů zpracovává osobní
údaje po dobu nezbytně nutnou k ochraně oprávněných zájmů Správce údajů, či po dobu nezbytně
nutnou k plnění zákonných lhůt. Osobní údaje zpracovávané za účelem zasílání obchodního sdělení či
navázání vzájemné spolupráce jsou zpracovávány do okamžiku odvolání souhlasu, uplatnění práva na
výmaz či opravu (na formuláři v sekci GDPR), vznesením námitky proti zpracování či zasláním
odmítnutí se zasíláním těchto sdělení na e-mail: info@podb.cz nebo poradna@podb.cz. Správce
údajů přijal organizační a technická opatření ve vztahu k nakládání s osobními údaji, a to v rámci
bezpečnostních a organizačních pravidel ve vztahu k zaměstnancům či jednotlivým smluvním
partnerům. Správce údajů má zajištěnou vysokou úroveň IT bezpečnosti.

Na základě jakého právního titulu zpracováváme Vaše osobní údaje?
a) z důvodu plnění smlouvy, kterou s Vámi hodláme uzavřít nebo jsme uzavřeli;
b) z důvodu plnění naší zákonné povinnosti (zejména archivační povinnost), kterou nám ukládají
platné zákony -zejména zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
c) z důvodu našeho oprávněného zájmu - Osobní údaje zpracováváme pro rozesílání obchodních
sdělení a kontaktování Vás s nabídkou další spolupráce, případně pro vyřízení reklamačního řízení
a stížností.
d) z důvodu vyslovení Vašeho souhlasu se zpracování osobních údajů – např. v případě, že jste se
rozhodli odebírat novinky od nás, nebo jste souhlasili se zasíláním obchodních sdělení, ale dosud
nejste naším klientem, dále v případě pořizování fotografií z našich akcí, kterých se účastníte. Souhlas
v takovém případě není součástí obchodních podmínek, ale vždy si od Vás případně souhlas
vyžádáme samostatně. Pokud jste se přihlásili k odběru obchodních sdělení, informací souvisejících
se zbožím a službami, newsletterů /magazínů a pozvánek na propagační akce, pak jste sami udělili
tento výslovný souhlas zaškrtnutím políčka před odesláním žádosti o zařazení do databáze. Souhlas
můžete kdykoli odvolat na e-mailové adrese: info@podb.cz nebo poradna@podb.cz, případně
písemně na naší adrese uvedené výše.

Jaká máte práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů?
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
a) Právo na informace a přístup k osobním údajům – můžete zažádat od Správce údajů
prostřednictvím níže uvedeného kontaktního emailu o sdělení, zda Správce údajů zpracovává Vaše
osobní údaje. Pakliže Správce údajů zpracovává, máte nárok zjistit následující informace: účel
zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci osobních údajů, dobu, po kterou budou
osobní údaje uloženy, poučení o právu na opravu, výmaz, námitku či podat stížnost k dozorovému
úřadu
b) Právo na opravu – můžete zažádat Správce údajů o opravu zpracovávaných údajů v případě, že
zpracovává Vaše osobní údaje nepřesně či nesprávně. V této souvislosti prosíme o kontrolu Vašich
údajů na smlouvách a účetních dokumentech.
c) Právo na výmaz („být zapomenut“) – můžete zažádat Správce údajů o výmaz Vašich údajů
v případě, že již neexistuje právní důvod pro jejich zpracování – např. osobní údaje již nejsou
potřebné, odvolali jste souhlas se zpracováním a neexistuje jiný právní důvod pro zpracování, osobní
údaje jsou zpracovávány protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo
v případě, že vznesete námitku proti zpracování.
d) Právo na omezení zpracování můžete zažádat Správce údajů o znepřístupnění vybraných osobních
údajů v případě, že jsou osobní údaje zpracovávány protiprávně, nejsou již potřebné pro Správce, ale
Vy jejich zpracování omezeným způsobem umožníte, vznesete námitku proti zpracování

e) Právo vznést námitku proti zpracování – Správce údajů nebude nadále zpracovávat Vaše osobní
údaje, resp. je bude zpracovávat omezeně, pokud neprokáže právní důvody pro zpracování, které
převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních
nároků
f) Právo na přenositelnost údajů – můžete požádat Správce údajů, aby Vám předal Vaše osobní
údaje, které zpracovává ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo je
v tomto formátu přenesl jinému Vámi určenému správci osobních údajů.
g) Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování – máte právo nebýt předmětem
žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. My neprovádíme ani
automatizované rozhodování ani profilování.
h) Právo podat stížnost k dozorovému úřadu ÚOOÚ – v případech, kdy máte za to, že zpracováním
Vašich osobních údajů došlo k porušení platných právních předpisů. Se stížností se můžete obrátit na
Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7,
telefon: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz.
i) Právo odvolat souhlas – máte právo kdykoliv odvolat Váš souhlas poskytnutý Správci údajů ke
zpracování Vašich osobních údajů, přičemž tímto odvoláním není nijak dotčena zákonnost zpracování
osobních údajů před tímto odvoláním. Všechna výše uvedená Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás
kontaktujete na e-mailové adrese info@podb.cz nebo poradna@podb.cz. K uplatnění práva na výmaz
či opravu osobních údajů můžete využít níže uvedený formulář v sekci GDPR. Tyto Zásady zpracování
osobních údajů jsou účinné od 16.3.2022
Cookies, které zpracováváme:

Cookies, které zpracováváme na podb.cz

Název cookies

Specifikace cookies

Doba trvání

Výkonnostní cookies
session

Soubor pro uchovávání aktuální pozice a
zobrazených dat na stránce. Považuje se za
funkční cookies.

2 hodiny

_gat

Tento soubor cookie instaluje Google Universal
Analytics, aby omezil četnost požadavků a tím
omezil shromažďování údajů na webech s
vysokou návštěvností.

1 minutu

AWSALB
(z domény:

AWSALB je soubor cookie pro vyrovnávání
zatížení aplikace nastavený službou Amazon

7 dní

darujme.cz)

Web Services k mapování relace k cíli.

Analytické cookies
_ga

Soubor cookie _ga, nainstalovaný službou
Google Analytics, vypočítává údaje o
návštěvnících, relacích a kampaních a také
sleduje využití webu pro analytický přehled
webu. Soubor cookie ukládá informace
anonymně a přiřazuje náhodně vygenerované
číslo k rozpoznání unikátních návštěvníků.

_gid

Soubor cookie _gid nainstalovaný službou
1 den
Google Analytics ukládá informace o tom, jak
návštěvníci používají webovou stránku, a
zároveň vytváří analytickou zprávu o výkonu
webu. Některá data, která jsou shromažďována,
zahrnují počet návštěvníků, jejich zdroj a stránky,
které anonymně navštěvují.

Uid
(z domény:
adform.net)

Toto je cookie Google UserID, která sleduje
uživatele v různých segmentech webových
stránek.

2 měsíce

Soubor, nutný pro funčknost stránek CMS BZ
Company.

30 minut

2 roky

Funkční cookies
Visit181
unique_visit181

Čas se odvíjí dle času
návštěvnosti stránek.

i18n_lang

1 rok

Eco_browser

Uchováváno pouze po dobu
navštívení stránky

client

1 rok

c

1 měsíc

AWSALBCORS
(z domény:
darujme.cz)

Tento soubor cookie spravuje Amazon Web
Services a používá se pro vyrovnávání zátěže.

7 dní

Cookies, které zpracováváme na podnikatelskaporadna.cz

Název cookies

Specifikace cookies

Doba trvání

Výkonnostní cookies
session

Soubor pro uchovávání aktuální pozice a
zobrazených dat na stránce. Považuje se za
funkční cookies.

2 hodiny

_gat

Tento soubor cookie instaluje Google Universal
Analytics, aby omezil četnost požadavků a tím
omezil shromažďování údajů na webech s
vysokou návštěvností.

1 minutu

AWSALB
(z domény:
darujme.cz)

AWSALB je soubor cookie pro vyrovnávání
zatížení aplikace nastavený službou Amazon
Web Services k mapování relace k cíli.

7 dní

Soubor cookie _ga, nainstalovaný službou
Google Analytics, vypočítává údaje o
návštěvnících, relacích a kampaních a také
sleduje využití webu pro analytický přehled
webu. Soubor cookie ukládá informace
anonymně a přiřazuje náhodně vygenerované
číslo k rozpoznání unikátních návštěvníků.

2 roky

_ga_M7H2GGZ8EN Soubor cookie _ga, nainstalovaný službou
Google Analytics, vypočítává údaje o
návštěvnících, relacích a kampaních a také
sleduje využití webu pro analytický přehled
webu. Soubor cookie ukládá informace
anonymně a přiřazuje náhodně vygenerované
číslo k rozpoznání unikátních návštěvníků.

2 roky

Uid
(z domény:
adform.net)

Toto je cookie Google UserID, která sleduje
uživatele v různých segmentech webových
stránek.

2 měsíce

Soubor, nutný pro funčknost stránek CMS BZ
Company.

30 minut

Analytické cookies
_ga

Funkční cookies
Visit
unique_visit

Čas se odvíjí dle času
návštěvnosti stránek.

i18n_lang

1 rok

Eco_browser

Uchováváno pouze po dobu
navštívení stránky

client

1 rok

c

1 měsíc

AWSALBCORS
(z domény:
darujme.cz)

Tento soubor cookie spravuje Amazon Web
Services a používá se pro vyrovnávání zátěže.

visitorId

7 dní

1 rok

(z domény:
darujme.cz)

Žádost o opravu nebo výmaz
V souladu s čl. 16 a 17 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních
údajů a také v souladu se zákonem 101/ 2000 Sb., žádám o opravu věcně nepřesných údajů nebo
vymazání údajů týkajících se mé osoby, které byly zpracovány nepřesně, nebo si již nepřeji, aby byly
zpracovávány.
1. Osobní údaje žadatele:1
Jméno:
Příjmení:
Adresa trvalého pobytu:
Doručovací adresa

Žádám o opravu/výmaz následujících věcně nepřesných informací:
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...
A to z následujícího důvodu:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Datum a podpis:
_____________________________________
Datum a

místo

__________________________________
Podpis

Poučení
1. Podnikatelské odbory - Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z.s. se sídlem Mimoňská
3223, 470 01 Česká Lípa, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem pod spisovou značkou L 10390, případného provedení opravy či výmazu údajů a za účelem
zaslání odpovědi
2. Žádost podejte prostřednictvím e-mailu nfo@podb.cz nebo poradna@podb.cz, popř. fyzicky v sídle
Společnosti nebo, na kterékoli její pobočce (sekce Kontakty na webových stránkách podb.cz případně
podnikatelskaporadna.cz )
3. Údaje proto vyplňujte čitelně, hůlkovým písmem
4. Do 30 dní od doručení Vaší žádosti máte právo obdržet buď požadovanou informaci, nebo sdělení,
proč Vaší žádosti nelze vyhovět.
1

Tyto údaje slouží k identifikaci žadatele za účelem vyhledání údajů zpracovávaných společností, případného
provedení opravy či výmazu údajů a za účelem zaslání odpovědi.

