
Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

Svým souhlasem beru na vědomí, že správce Hospodářská komora Praha 1 se sídlem 

Vodičkova 32, 110 00 Praha 1, IČ 26174383, spisová značka A 42706 vedená u Městského 

soudu (dále jen „správce“) zpracovává moje osobní údaje pro účely vyplývající ze zákona 

č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. 

Správce zpracovává osobní údaje za účelem vedení členské databáze, k zasílání sdělení 

o akcích pořádaných správcem, k uveřejňování informací v informačních materiálech, 

časopise a bulletinech, vydávaných správcem. Prohlášení správce: Správce zpracovává Vaše 

osobní údaje uvedené (e-mailová adresa) v souladu s národní i evropskou legislativou. 

Správce dále prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro 

naplnění stanoveného účelu s tím, že k osobním údajům budou mít přístup výhradně 

zaměstnanci správce. Správce bude osobní údaje zpracovávat po dobu nejdéle 3 let. Dále 

máte právo: požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, požadovat 

vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup ke všem Vašim osobním 

údajům, právo k doplnění či opravě nebo výmazu Vašich osobních údajů. V případě nejasností 

s dodržováním povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete 

obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

V případě podezření, že správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozporu s právními 

předpisy nebo tímto dokumentem nebo nevyhoví-li správce některému z výše uvedených 

požadavků subjektu údajů, je subjekt údajů oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, 

kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

 

1. V případě, že správce začne se zpracováváním osobních údajů poskytnutých Vámi k jiným 

účelům, než které vyplývají z tohoto dokumentu, neprodleně Vás o této skutečnosti informuje, 

včetně informace o jednotlivých aspektech zpracování a v případě, že je ke zpracování 

k tomuto účelu vyžadován Váš souhlas, o tento souhlas Vás před započetím zpracování 

požádá. V případě, že Vámi nebude souhlas udělen, není správce oprávněn s dalším 

zpracováním osobních údajů začít, není-li dán jiný právní důvod zpracování. 

 

2. Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského Parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES a dalšími právními předpisy 

upravujícími ochranu osobních údajů. 


