Zásady zpracování osobních údajů
Politická strana Místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst, se sídlem Staroměstská
1105, 357 35 Chodov, IČ 68455941 je správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) pro zdola uvedené účely související
s aktivitami volebního uskupení Volba pro Děčín (dále jen „VPD“).

Kontaktní údaje VPD pro záležitosti správy osobních údajů jsou:
Místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst
Staroměstská 1105
357 35 Chodov
e-mail: info@volbaprodecin.cz
telefon: +420 255 790 999

Které osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům, jaký k tomu máme důvod a jak
dlouho je uchováváme
Registrace e-mailové adresy pro odebírání newsletteru VPD
V tomto případě zpracováváme tyto osobní údaje: e-mailová adresa, a to za účelem elektronického
zasílání novinek o hnutí VPD. Údaje uchováme do odvolání vašeho souhlasu s jejich zpracováním.
Souhlas můžete kdykoli jednoduše odvolat zasláním emailu na emailovou adresu
info@volbaprodecin.cz nebo proklikem, který zpravidla najdete v zaslaném newsletteru.

Uchazeči o členství a členové VPD
V tomto případě zpracováváme tyto osobní údaje: pohlaví, jméno, příjmení, tituly, datum narození,
adresa, e-mailové adresy, telefonní čísla, údaje o minulých členstvích v politických stranách, o
pracovní pozici a oblastech zájmu a dosaženém stupni vzdělání, dále o historii členství ve VPD, včetně
funkcí. Účelem je evidence členské základy, přijímací řízení, organizace činnosti strany a jejích
jednotlivých složek. Základní identifikační údaje a údaje o historii členství ve VPD uchováváme po
neomezenou dobu pro účely archivace ve věci historického výzkumu. Ostatní údaje uchováváme
nejdéle pět let od skončení vašeho členství ve VPD.

Kdo má přístup k vašim osobním údajům
Zpracování osobních údajů ve VPD zajišťují pověření členové VPD, kteří jsou poučeni o závazcích
plynoucích z ochrany osobních údajů. Pokud dochází ke zpracování vašich osobních údajů externími
osobami, jsou tito zpracovatelé oprávněni zpracovávat vaše údaje pouze v rámci pokynů VPD a k
účelům, k nimž je oprávněna vaše údaje zpracovávat VPD.
Provoz databáze VPD, kde jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány, technicky zajišťuje společnost
ECOMAIL.CZ, s.r.o., Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2, IČ: 02762943.
K předávání vašich osobních údajů dochází také v rámci plnění povinností, které VPD ukládají obecně
závazné právní předpisy, a to úřadům nebo orgánům uvedeným v těchto předpisech.

Vaše práva ohledně zpracování osobních údajů
V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů máte právo za podmínek stanovených GDPR a
obecně závaznými právními předpisy:
•
•
•
•
•
•
•
•

kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů, čímž ale není dotčena zákonnost
zpracování založená na tomto souhlasu do doby jeho odvolání,
na informaci, které vaše údaje zpracováváme,
na přístup k těmto údajům,
na jejich aktualizaci, opravu, nebo výmaz, příp. omezení jejich zpracování,
na přenositelnost údajů,
vznést námitku proti zpracování údajů,
nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
zpracování, včetně profilování,
v případě pochybností o zákonném zpracování údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu
osobních údajů.

