Zásady zpracování a ochrany osobních údajů
v souvislosti s návštěvou webových stránek www.vyzivaspol.cz, v souvislosti s žádostí o
členství ve Společnosti pro výživu, přihlášení na vzdělávací akci pořádanou Společností
pro výživu, žádostí o odběr newsletteru, objednáním časopisu Výživa a potraviny a
objednáním jakékoliv jiné publikace Společnosti pro výživu.

Úvod
Společnost pro výživu, z.s., se sídlem Slezská 32, Praha 2, 120 00, IČ: 00442950si
uvědomuje, že je nutné nakládat s osobními údaji, které nám poskytnete zvláště pečlivě
a opatrně. Uznáváme důležitost ochrany Vašeho soukromí.
Tyto Zásady zpracování a ochrany soukromých údajů vysvětlují, jak Společnost pro
výživu, z.s., (dále jen „SPV“) shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje v souvislosti
s žádostí o členství v SPV, přihlášení na vzdělávací akci pořádanou SPV, žádostí o
odběr newsletteru, objednáním časopisu Výživa a potraviny a objednáním jakékoliv jiné
publikace SPV.
Tyto Zásady zpracování a ochrany osobních údajů dále obsahují informace o tom, které
údaje shromažďujeme, jak je užíváme, proč je potřebujeme a jak Vám to může být k
užitku.
Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k tomuto Prohlášení o ochraně soukromí nebo
chcete-li uplatnit kterékoli z Vašich práv jakožto subjektu údajů, kontaktujte nás na
info@vyzivaspol.cz
Tyto Zásady zpracování a ochrany osobních údajů bylo naposledy aktualizovány dne
1.února 2019.

Základní zásady a náš závazek chránit
soukromí
Ve Společnosti pro výživu, z.s. jsme povinni chránit Vaše právo na soukromí. Máme za
cíl chránit všechny osobní údaje, které máme u sebe, odpovědným způsobem spravovat
Vaše osobní údaje a transparentně uplatňovat naše postupy. Vaše důvěra je pro nás
důležitá. Proto jsme se sami zavázali dodržovat tyto základní zásady:
•

nejste povinni nám poskytovat žádné osobní údaje, které od Vás požadujeme.
Pokud se rozhodnete nám osobní údaje neposkytnout, nemusíme však být
schopni poskytovat Vám některé naše služby nebo dodávat náš časopis,
publikace a jiné produkty

•

Vaše údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze pro účely uvedené v těchto
Zásadách zpracování a ochrany soukromých údajů nebo ke konkrétním účelům,
které s Vámi sdílíme a/nebo s nimiž jste dali souhlas;

•

snažíme se shromažďovat, zpracovávat a užívat co možná nejméně osobních
údajů;
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•

pokud shromažďujeme Vaše osobní údaje, snažíme se uchovávat je v podobě co
možná nejpřesnější a nejaktuálnější;

•

jestliže námi shromážděné osobní údaje již nejsou potřebné pro žádný účel a
není od nás na základě platné právní úpravy vyžadováno je uchovávat, učiníme
vše, co budeme moci, k jejich výmazu, zničení nebo trvalé anonymizaci

•

Vaše osobní údaje nebudou sdíleny, prodávány, pronajímány ani zpřístupňovány
jiným způsobem než tak, jak je uvedeno v těchto Zásadách zpracování a ochrany
osobních údajů.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?
Osobní údaje, které shromažďujeme, se liší v závislosti na účelu jejich shromažďování a
službě nebo produktu, které vám poskytujeme.

Žádost o členství SPV
Některé z osobních údajů sbíráme při vaší registraci na
stránce http://www.vyzivaspol.cz/spolecnost-pro-vyzivu/prihlaska-do-spolecnosti-provyzivu. Tyto údaje slouží především k tomu, abychom vás byli schopni jako členy SPV
efektivně oslovovat a zapojovat do činností SPV, za jejichž účelem byla zřízena. 000
Tyto údaje jsou pro registraci povinné:
•

Jméno a příjmení, vč. titulů před a za jménem

•

vaše datum narození – za účelem posuzování odborné praxe a vytvoření
přehledu věkového složení členů

•

povolání - za účelem posuzování odborné praxe a využití Vaší odbornosti při
zapojení do činnosti SPV

•

telefon - za účelem kontaktu s Vámi

•

e-mail - za účelem kontaktu s Vámi

•

adresa do zaměstnání – nepovinný údaj

•

adresa bydliště - za účelem kontaktu s Vámi

•

místo, kam zasílat časopis, který v rámci členství obdrží každý člen 6x ročně
zdarma

•

typ členství- individuální nebo kolektivní

Přihlášení na vzdělávací akci (kongres, seminář a jiné
akce pořádané SPV)
Některé z osobních údajů sbíráme při vaší registraci na vzdělávací akci pořádanou SPV.
Registrace se provádí buď na www.vyzivaspol.cz pomocí registračního formuláře, který
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je připojen k oznámení o dané vzdělávací akci nebo na e-mailu info@vyzivaspol.cz. Tyto
údaje slouží především k tomu, abychom vás mohli na vzdělávací akci registrovat a
poskytnout Vám veškeré služby se vzdělávací akcí související a informovat Vás nejen o
akci, na kterou jste se přihlásili, ale i dalších vzdělávacích akcích pořádaných SPV.
Některé údaje jsou pro registraci na vzdělávací akci povinné, jiné jsou volitelné. Při
registraci máte možnost zadat především tyto osobní údaje:
•

Jméno a příjmení

•

Adresa objednatele

•

IČ a DIČ objednatele (při platbě fakturou)

•

Telefon

•

e-mail

Při přihlášení odběru newsletteru
Osobní data, která sbíráme a shromažďujeme při přihlášení k odběru newsletteru slouží
k tomu, abychom Vám mohli e-mailem zasílat informace o novinkách souvisejících
s činností SPV.
Při přihlášení k odběru newsletteru zadáváte pouze svůj email. Máte právo kdykoliv
odběr newsletteru zrušit jednoduchým odhlášením přímo v elektronickém newletteru.

Při objednání časopisu a jakékoliv publikace SPV
Osobní data, která sbíráme a shromažďujeme při přihlášení k odběru časopisu či jiné
publikace slouží k tomu, abychom Vám mohli poskytnout požadované službu a produkt.
Při objednávce časopisu ať v papírové nebo elektronické podobě zadáváte především
tyto osobní údaje:
•

Jméno a příjmení

•

Organizace

•

Ulice a číslo, město, PSČ, stát, kam má být časopis zaslán

•

telefon

•

e-mail

•

způsob doručení

Vaše os. údaje můžeme shromažďovat i nepřímo
a to tehdy, když:
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•

sdílíte obsah našich webových stránek a facebookového profilu na stránkách
sociálních médií, na webových stránkách nebo aplikacích souvisejících s našimi
výrobky nebo v reakci na naše propagační materiály na sociálních médiích.

Proč shromažďujeme a užíváme Vaše osobní
údaje?
Vaše osobní údaje shromažďujeme proto, abychom vám mohli poskytovat ty nejlepší
služby. Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat, uchovávat, užívat a zpřístupňovat
zejména k těmto účelům:
•

abychom mohli spravovat Vaši registraci člena SPV po technické i realizační
stránce

•

ke zpracovávání a zodpovídání Vašich dotazů, žádostí na stránkách
http://www.vyzivaspol.cz/poradna

•

za účelem poskytování, vývoje a zdokonalování našich služeb a produktů,
způsobů komunikace a fungování našich webových stránek

•

abychom Vám mohli sdělovat informace pomocí newsletterů nebo jiných
komunikačních kanálů,

•

za účelem plánování a realizace vzdělávacích akcí SPV

Vaše osobní údaje můžeme rovněž potřebovat k dodržení povinností vyplývajících z
právních předpisů nebo v rámci smluvního vztahu s Vámi a dále v případě našeho
Oprávněného zájmu správce, který spočívá zejména v:
• ochraně majetku a zamezení podvodům,
• zajištění bezpečnosti počítačové sítě a informací.

V příslušných případech Vás požádáme o souhlas se zpracováváním osobních údajů.
Jakýkoli souhlas se zpracováním osobních údajů, který nám dáte, máte právo kdykoli
odvolat.

Vaše práva
Když zpracováváme vaše osobní údaje, máte k dispozici řadu práv, která můžete kdykoli
uplatnit. Dále uvádíme přehled těchto práv společně s tím, co pro vás znamenají. Svá
práva můžete uplatnit kdykoli prostřednictvím na našem e-mailu: info@vyzivaspol.cz

Právo na přístup k osobním údajům a na jejich opravu
Máte právo získat kdykoli přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo
aktualizaci. Chápeme důležitost tohoto práva, a pokud je chcete uplatnit, spojte se
s námi prostřednictvím naší emailové adresy info@vyzivaspol.cz.
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Právo na přenositelnost údajů
Vaše osobní údaje jsou přenositelné. To znamená, že mohou být přemístěny,
kopírovány nebo přenášeny elektronicky. Toto právo však platí pouze tehdy, když
•

jste dali souhlas se zpracováním osobních údajů;

•

osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy;

•

osobní údaje jsou zpracovávány automaticky.

Pokud chcete vykonat své právo na přenositelnost údajů, spojte se s námi
prostřednictvím naší emailové adresy info@vyzivaspol.cz

Právo na výmaz vašich osobních údajů
Máte právo požádat nás o výmaz vašich osobních údajů, jestliže:
•

vaše osobní údaje již nejsou zapotřebí pro účely, pro něž jsme je shromáždili;
nebo

•

zrušíte svůj dřívější souhlas se zpracováním svých osobních údajů, který jste nám
dali, a neexistuje žádný jiný právní důvod ke zpracovávání těchto osobních údajů;
nebo

•

vznesete námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů pro účely přímého
marketingu; nebo

•

vznesete námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů za účelem zajištění
oprávněných zájmů Společnosti pro výživu

•

osobní údaje nejsou zpracovávány zákonným způsobem; nebo

•

vaše osobní údaje musí být vymazány za účelem dodržení právních předpisů.

Pokud chcete vymazat své osobní údaje, které uchováváme, sdělte nám to na emailové
adresu info@vyzivaspol.cz a my podnikneme kroky k tomu, abychom vyhověli vaší
žádosti v souladu s požadavky právních předpisů.
Osobní údaje se uchovávají pouze po dobu nezbytně nutnou ve vztahu k dané činnosti
zpracování osobních údajů a jsou pak zlikvidovány nebo archivovány.
Osobní údaje v databázi pro účely přímého marketingu zpracováváme až do odvolání
souhlasu z Vaší strany. Údaje o členech zpracováváme po celou dobu trvání SPV.

Právo na omezení zpracovávání
Máte právo omezit zpracování svých osobních údajů, jestliže :
•

se domníváte, že vaše osobní údaje, které máme k dispozici, nejsou přesné;
nebo

•

osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu se zákonem, ale namísto výmazu si
přejete, abychom omezili jejich zpracovávání; nebo
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•

vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je shromáždili, ale
vy tyto údaje požadujete k potvrzení, uplatnění nebo obhajobě právních nároků;
nebo

•

jste vznesli námitku proti zpracovávání svých osobních údajů a čekáte na ověření
toho, zda vaše zájmy související s touto námitkou převažují nad oprávněnými
důvody ke zpracovávání vašich osobních údajů.

Pokud chcete omezit zpracovávání svých osobních údajů, sdělte nám to na
info@vyzivaspol.cz a my podnikneme kroky k tomu, abychom vyhověli vaší žádosti
v souladu s požadavky právních předpisů.

Právo vznést námitku
Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů. Spojte se
s námi prostřednictvím emailové adresy info@vyzivaspol.cz

Právo podat stížnost u dozorového orgánu
Máte právo podat přímo u dozorového orgánu stížnost ohledně zpracovávání Vašich
osobních údajů naší společností. Dozorovým orgánem je v České republice Úřad pro
ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

Jak chráníme Vaše osobní údaje
Chápeme význam zabezpečení Vašich osobních údajů a činíme vše, co je v našich
silách, za účelem jejich ochrany před zneužitím, zásahem, ztrátou, neoprávněným
přístupem, modifikací nebo zpřístupněním. Zavedli jsme řadu bezpečnostních opatření
na ochranu Vašich osobních údajů.

Sdílení Vašich osobních údajů
Při sdílení Vašich osobních údajů se spřízněnými společnostmi a jinými organizacemi
zajišťujeme, abychom tak činili pouze s těmi organizacemi, které zabezpečují a chrání
Vaše osobní údaje a dodržují příslušné právní předpisy na ochranu soukromí stejným
nebo obdobným způsobem jako my.
Vaše osobní údaje nebudou sdíleny, prodávány, pronajímány ani zpřístupňovány jinak,
než je uvedeno v těchto Zásadách zpracování a ochrany osobních údajů. Vaše údaje
však sdílíme tehdy, když je to vyžadováno ze zákona a/nebo státními orgány.
Vaše osobní údaje budou sdíleny k uvedeným účelům s těmito třetími osobami:
-

Poskytovatelé rozesílacích e-mailových služeb, poštovních služeb pouze za
účelem naplnění činnosti SPV, ke kterému byla SPV zřízena
Poskytovatelé služeb v oblasti zpracování dat
Organizátoři vzdělávacích akcí (zejména vyživaservis s.r.o.)
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-

Poskytovatel služeb e-shopu pro časopis a publikace, poskytovatel platebních
služeb
Poskytovatel a organizátor rozesílací služby časopisu a publikací

Druh údajů, který sdílíme

Cookies a jiné technologie
Vaše osobní údaje můžeme rovněž shromažďovat prostřednictvím cookies a jiných
technologií. To může nastat tehdy, když navštívíte naše webové stránky
www.vyzivaspol.cz , přičemž se může jednat o tyto údaje:
•

informace o prohlížeči a operačním systému na Vašem zařízení;

•

IP adresu zařízení, které používáte;

•

naše webové stránky, které si prohlížíte.

Jak nás můžete kontaktovat
Máte-li dotazy, připomínky nebo stížnosti ohledně těchto Zásad zpracování a ochrany
osobních údajů, spojte se s námi prostřednictvím naší emailové adres
info@vyzivaspol.cz nebo nám napište dopis na adresu sídla naší společnosti.
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