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České asociaci hasičských důstojníků, z.s. (dále jen ČAHD) se sídlem Výškovická 40, 70030 Ostrava –
Zábřeh, IČ 65469062, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová
značka: L 3458 (dále jen „Správce“), ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
aby zpracovávala tyto moje osobní údaje v rozsahu nezbytném k naplnění účelu členství v ČAHD:
jméno a příjmení, datum narození, bydliště, e-mail, telefonní číslo
Výše uvedené údaje zpracovává Správce za účelem evidence členů (jejich činnosti v odborných skupinách,
funkcí, ocenění, úhrady členských příspěvků), a pro účely dotační politiky orgánů Evropské unie,
ministerstev a dalších subjektů, jež participují na činnosti ČAHD.
Osobní údaje Správce zpracovává pouze v nezbytném rozsahu a po dobu členství fyzické osoby v ČAHD,
případně podílel-li se člen ČAHD na řešení projektů po dobu, po kterou je příslušným kontrolním orgánem
stanoveno uchovávání příslušné dokumentace obsahující osobní údaje a v souladu s účelem, pro který byly
poskytnuty.
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i
tito zpracovatelé např. poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.
Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů má člen ČAHD právo:
− vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět,
− požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
− požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
− vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto údaje nechat aktualizovat nebo
opravit,
− požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
− v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
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