Zásady zpracování osobních údajů Českou asociací
petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO)
Preambule
Vážení,
náš vzájemný kontakt se neobejde bez některých základních údajů o Vás. Proto Vás ve smyslu
právních předpisů informujeme, že v nezbytném rozsahu zpracováváme Vaše osobní údaje, a to
podle následujících zásad:

1.

Správce osobních údajů; právní předpisy
Správcem Vašich osobních údajů je Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu, se
sídlem v Praze 9 – Vysočany, Rubeška 393/7, PSČ 190 00, IČ: 48137570, zapsaná
ve spolkovém rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 58828 (dále též
„ČAPPO“).
Při zpracování osobních údajů dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a podle GDPR (nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, ze dne 27. 4. 2016).

2.

Účel a právní základ zpracování osobních údajů
Veškeré osobní údaje zpracováváme

3.

a.

kvůli plnění právních povinností (zejména daňových a účetních),

b.

v zájmu ochrany našeho majetku a právních nároků,

c.

plnění našich smluv.

Rozsah zpracování osobních údajů
a.

Osobní údaje
Zpracováváme pouze tyto Vaše osobní údaje (jsou-li dostupné): jméno, příjmení,
email, telefon, adresa, pracovní pozice, souhlas se zpracováním osobních údajů.

b.

Osobní údaje u webových stránek
Zpracováváme údaje o užívání webu ČAPPO, a sice přihlašovacích údajů – název
poskytovatele internetových služeb a adresu IP, datum a čas přístupu, dotazy zadané
při vyhledávání, otevřené dokumenty či internetovou adresu, ze které jste se na web
ČAPPO přímo připojili. Dále zpracováváme vámi zvolené nebo přidělené uživatelské
jméno a heslo a odvozené údaje, kterými se rozumí zejména nastavení témat, o která
máte zájem, údaje o vašem chování na webu a údaje o vašem chování při čtení zpráv,
které vám zasíláme.

c.

Osobní údaje dodavatelů a autorů
U autorů a dodavatelů z řad fyzických osob zpracováváme kromě údajů uvedených
v písmenu a) také rodné číslo a průběh plnění.

4.

Citlivé údaje
Nezpracováváme žádné Vaše citlivé údaje.

5.

Zpracovatelé
K Vašim osobním údajům mohou mít přístup i další subjekty-zpracovatelé, kteří jsou našimi
smluvními partnery a podílejí se naší činnosti v oblasti účetnictví, daní a IT služeb. Tyto
subjekty na základě smlouvy garantují standardy ochrany osobních údajů ve stejném rozsahu
jako ČAPPO.

6.

Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme po dobu 3 let od okamžiku, kdy jste nás naposledy kontaktovali.
V případě smluvních závazků, ať dodavatelských nebo odběratelských, není doba zpracování
omezena.

7.

Zabezpečení a ochrana
Ochrana a zabezpečení Vašich osobních údajů je pro nás důležitá, a proto využíváme
spolehlivé servery, zabezpečovací technologie a organizační opatření pro přístup
k informacím.

8.

Práva subjektu osobních údajů
Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi
zpracovávaných osobních údajů. Ohledně svých osobních údajů máte vůči ČAPPO tato další
práva: právo na potvrzení o zpracování, na opravu, na výmaz, na omezení zpracování, na
přenos, na námitku proti zpracování, právo být informován o porušení zabezpečení osobních
údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě zpracování na základě
uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět.

9.

Kontakt na ČAPPO
Veškeré dotazy ohledně zpracování osobních údajů dotčených osob nebo v případě uplatnění
některých z výše uvedených práv se mohou dotčené osoby přímo obrátit na ČAPPO
prostřednictvím e-mailu cappo@cappo.cz nebo písemně na adresu uvedenou v bodu 1.

10.
Působnost těchto zásad
Výše uvedené zásady neobsahují pravidla zpracování osobních údajů zaměstnanců.
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