Zásady ochrany soukromí zájemců o členství ve spolku
JM - Net z.s.
JM-Net z.s. (IČ: 26680742, Hněvkovského 1387/2, 149 00, Praha 11) je v souladu s čl. 4 odst. 7 GDPR
v postavení správce a jako takový musí plnit informační povinnost vůči svým členům v souladu s čl. 13
a násl. GDPR. Níže jsou uvedeny informace, týkající se zpracování vašich osobních údajů.
V případě, že se stanete členem, budou pro vás platit i Zásady ochrany soukromí členů spolku JM Net z.s. .

Proč vaše osobní údaje zpracováváme?
Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:
(I) Ověření dostupnosti sítě JM-Net z.s. na uvedené adrese
- titul zpracování dle čl. 6 odst. 1. písm. a) GDPR, splnění právní povinnosti, která se na Spolek
vztahuje
(II) Kontaktování za účelem dohodnutí případné instalace
- titul zpracování dle čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR, tedy oprávněný zájem Spolku (Monitoring
poruch a přetížení sítě, statistické údaje)
(III) Evidence e-mailové a telefonní komunikace
- titul zpracování dle čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR, tedy oprávněný zájem Spolku (Vyřízení
dotazů, školení zaměstnanců)

Jaké vaše osobní údaje budeme zpracovávat?
Budeme zpracovávat následující osobní údaje týkající se vaší osoby pro účel uvedený pod číslem:
(I) Adresa.
(II) E-mail; telefon; jméno; příjmení, adresa.
(III) E-mail; telefon; informace, které nám poskytnete, když s námi komunikujete e-mailem; záznamy
vybraných telefonických hovorů.
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Jak dlouho budeme vaše osobní údaje zpracovávat?
Pro účel uvedený pod číslem (I), (II) budeme vaše osobní údaje zpracovávat maximálně po dobu 1
měsíce od poslední ho kontaktu, pokud se nestanete členem.
Pro účel uvedený pod číslem (III) budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 6 měsíců od
vyřízení posledního e-mailu v řešeném požadavku.

Vaše práva jako subjektu údajů:
-

kdykoliv odvolat udělený souhlas,
vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o vás zpracovávány,
vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
žádat omezení zpracovávání údajů,
žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing,
právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do
jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.
podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je pro Českou republiku Úřad na ochranu
osobních údajů (www.uoou.cz).

Aktualizace našich zásad ochrany soukromí
Jsme oprávněni provádět změny těchto zásad tak, aby v nich byly zohledněny změny v rozsahu
zpracovávaných údajů. Každou novou verzi těchto zásad zveřejníme na našem webu.

Na koho se ohledně osobních údajů obrátit?
Pokud budete chtít uplatnit svá práva, můžete se obrátit na náš e-mail gdpr@jmnet.cz. V případě
jakýchkoliv dotazů, připomínek nebo stížností můžete také kontaktovat našeho pověřence pro
ochranu osobních údajů („DPO“) Ing. Jana Stejskala ze společnosti ISP Consulting s.r.o., Galandova
1232, Praha 6, e-mail: dpo@jmnet.cz.
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