ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vážení členové, vážení obchodní partneři,
Těžební unie, IČO 00544477, se sídlem Slavíčkova 827/1, Lesná, 638 00 Brno, zapsaná ve
spolkovém rejstříku Krajského soudu v Brně, sp. zn. L 19635 (dále jen „Těžební unie“) pečlivě
dbá na ochranu osobních údajů svých členů i dalších osob, s jejichž osobními údaji přichází do
styku. Z důvodu zachování vysoké úrovně transparentnosti a informovanosti subjektů údajů
vytvořila následující zásady zpracování osobních údajů, které jsou v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále
jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů.

Základní informace o zpracování osobních údajů
Osobními údaji jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné žijící
osoby. Těžební unie je správcem osobních údajů, které získává přímo od svých členů,
obchodních

partnerů

a zaměstnanců

za

účelem

propagace,

kontaktování,

správy

zaměstnanecké agendy či sdělování novinek. Těžební unie zpracovává pouze následující
kategorie osobních údajů:
a) identifikační údaje: jména a příjmení fyzických osob, které jsou označeny jako kontaktní,
v případě fyzických podnikajících osob rovněž IČO a adresa sídla, případně elektronické
identifikátory;
b) kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa;
c) fotografie a jiné záznamy z pořádaných akcí.

Členové Těžební unie a další osoby
Osobní údaje kontaktních osob, které byly poskytnuty členy Těžební unie jsou zpracovávány
při prezentaci členů Těžební unie veřejnosti, a to zejména zpřístupněním jména, příjmení, tel.
čísla a e-mailové adresy kontaktních osob členů Těžební unie na internetových stránkách
www.tezebni-unie.cz, případně v publikacích Těžební unie. Ačkoliv má Těžební unie za to, že
zpracování osobních údajů pro shora specifikovaný účel je především v zájmu členů Těžební
unie, činí tak Těžební unie současně pouze za předpokladu poskytnutí souhlasu se
zpracováním. Obdobně také fotografie a jiné záznamy z akcí pořádaných Těžební unií jsou
zveřejněny pouze na základě předchozího souhlasu osob, jejichž osobní údaje jsou
zveřejňovány.
Zpracování osobních údajů na základě souhlasu trvá pouze po dobu Vašeho členství
v Těžební unii, nejdéle však po dobu pěti let. Následně bude vyžádán další souhlas se
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zpracováním osobních údajů. Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat na níže uvedené
adrese.
V případě, že jste členem Těžební unie či kontaktní osobou člena, nebo jste s Těžební unií
uzavřeli smlouvu nebo poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm.
a) a b) GDPR, považujeme za oprávněný zájem Těžební unie zpracování jména, příjmení, emailové adresy a telefonního čísla pro účely přímého marketingu, aby bylo možné Vás
informovat o činnosti Těžební unie, o novinkách v těžebním průmyslu, stavebnictví a dalších
zájmových oblastech Těžební unie, o akcích pořádaných Těžební unií či o připravované
legislativě. Zasílání informací je možné kdykoliv odmítnout zasláním žádosti formou emailu na
adresu unie@tezebni-unie.cz.

Obchodní partneři Těžební unie
Osobní údaje obchodních partnerů Těžební unie jsou zpracovávány na základě zákonného
titulu plnění smlouvy a případně také oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR,
za účelem výkonu a ochrany práv Těžební unie. Jedná se zejména o smlouvy upravující členství
osob v Těžební unii, nebo smlouvy o spolupráci s Těžební unií. Na základě oprávněného zájmu
jsou osobní údaje zpracovávány za účelem obrany proti nárokům uplatněným vůči Těžební
unii, a to v rámci soudního nebo jiného obdobného řízení. Z těchto důvodů je zpracováváno
jméno, příjmení, IČO a adresa sídla v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy, pro úspěšnou
ochranu práv Těžební unie či obranu proti uplatněným nárokům.
Zpracování osobních údajů je omezeno po dobu plnění smlouvy a uplatnění nároků z ní
vzešlých, tedy nejméně po dobu běhu promlčecí lhůty plynoucí z příslušných právních předpisů
(zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

Zaměstnanci Těžební unie
Zpracování osobních údajů týkajících se zaměstnanecké agendy je zajištěno na základě
zákonného titulu plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, a to zejména pro
potřeby vedení účetnictví či správy daní.
V případě zaměstnanců se časový rozsah zpracování řídí příslušnými právními předpisy
(zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový
řád, ve znění pozdějších předpisů).
Zpracování osobních údajů probíhá jak v elektronické, tak i v listinné podobě a je vždy
chráněno proti jejich zneužití. Mezi opatření pro zvýšení bezpečnosti v elektronické formě patří
například používání zabezpečených sekcí pro důvěrný obsah na webových stránkách Těžební
unie, či používání bezpečných a zamykatelných fyzických úložišť pro osobní údaje
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v podobě listinné. Současně od výše uvedených subjektů, kterým osobní údaje poskytujeme,
vyžadujeme obdobně vysoký stupeň ochrany osobních údajů.

Předávání osobních údajů třetím osobám
Osobní údaje jsou třetím osobám předávány pouze výjimečně, v nezbytně nutném rozsahu na
území Evropské unie i mimo ni, a to pro účely plnění smlouvy či pro ochranu oprávněných
zájmů. Jedná se o následující osoby či subjekty:
-

Těžební unii s.r.o., IČO 255 73 039, jejímž jediným společníkem je Těžební unie;

-

smluvní partnery Těžební unie a externí spolupracovníky (vydavatelství, tiskárny, grafiky,
právní zástupce, účetní a daňové poradce, exekutory, správce IT, provozovatele
webových stránek apod.);

-

orgánům veřejné správy, pokud k tomu budeme vyzváni v souvislosti s plněním právní
povinnosti, a to v mezích jeho působnosti.

Soubory cookies
Webové stránky www.tezebni-unie.cz; www.expolesnilom.cz; www.expomokra.cz, případně
také stránky Těžební unie na platformě facebook, používají soubory cookies. Tyto soubory jsou
používány za účelem provádění webové analytiky a přizpůsobování webových stránek
potřebám uživatelů. V případě, že má uživatel povolené ukládání souborů cookies v nastavení
svého prohlížeče, považujeme tuto skutečnost za souhlas s používáním souborů cookies.
V případě, že byste chtěli soubory cookies odstranit, použijte k tomu právě nastavení svého
prohlížeče, kde je možné používání souborů cookies omezit, či zcela zakázat.

Přístup k osobním údajům
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo se na Těžební unii kdykoliv obrátit,
abyste získali informace o zpracovávání osobních údajů či za účelem uplatnění některého
z následujících práv:
a) právo na přístup k osobním údajům: můžete si kdykoliv vyžádat kopii osobních údajů,
které o Vás Těžební unie zpracovává, jakož i o další informace uvedené v čl. 15 GDPR;
b) právo na opravu osobních údajů: pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou
nepřesné nebo neúplné, máte právo žádat o jejich opravu či doplnění;
c) právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut): za předpokladu, že osobní
údaje již nejsou potřebné pro účel, pro jaký byly zpracovány, odvolali jste souhlas
s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně či nastal jiný z důvodů uvedených
v čl. 17 GDPR, máte právo požádat o výmaz Vašich osobních údajů;
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d) právo na omezení zpracování osobních údajů: za podmínek stanovených v čl. 18 GDPR
máte právo požadovat, aby bylo omezeno zpracování Vašich osobních údajů;
e) právo na přenositelnost osobních údajů: pokud požádáte o přenos Vašich osobních
údajů v souladu s čl. 20 GDPR, budou Vaše osobní údaje předány ve strukturovaném
běžně použitelném formátu Vám nebo jinému subjektu, který za tím účelem označíte;
f)

právo vznést námitku: můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které
Těžební unie zpracovává pro účely oprávněného zájmu či v případě, že Vaše osobní
údaje zpracovává pro účely přímého marketingu;

g) právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: Váš souhlas je dobrovolný
a můžete jej kdykoliv zcela nebo i z části odvolat. Zpracování osobních údajů, ke
kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné. Odvolání souhlasu se
zpracováním osobních údajů Těžební unii rovněž nezbavuje práva takové osobní údaje
zpracovávat, pokud by zpracování bylo zákonné z jiných důvodů uvedených v čl. 6 odst.
1 GDPR;
h) právo podat stížnost u dozorového úřadu: máte právo podat stížnost k dozorovému
úřadu (Úřadu

pro

ochranu

osobních

údajů,

Pplk.

Sochora

27

170 00 Praha 7), pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů došlo
k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

Kontaktní údaje
Pro uplatnění Vašich práv uvedených výše jste oprávněni kontaktovat Těžební unii osobně na
adrese sídla Slavíčkova 827/1, Lesná, 638 00 Brno či telefonicky na čísle + 420 545 553 411
(v pracovních dnech od 10:00 do 14:00), či kdykoli prostřednictvím elektronické pošty na adrese
unie@tezebni-unie.cz. Na Vaše žádosti bude Těžební unie reagovat nejpozději do třiceti dnů
od jejího obdržení. Lhůtu je možné prodloužit až o další dva měsíce; o případném prodloužení
včetně důvodů, které k němu vedly, Vás bude Těžební unie vždy včas informovat.
Pokud se rozhodnete svá shora specifikovaná práva uplatnit, je Těžební unie povinna Vás
identifikovat a ověřit, že o výkon práv skutečně žádá osoba, které se zpracovávané osobní údaje
týkají.
Datum poslední aktualizace: 01.10. 2020
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