ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zemědělského družstva se sídlem vDlouhé Lhotě
se sídlem Dlouhá Lhota 82, 263 01 Dobříš, IČO: 47048336
zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. oddíl Dr vložka 923 vedenou u Městského soudu v
Praze
1. Základní ustanovení
1.1. Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) Zemědělského družstva se
sídlem v Dlouhé Lhotě, IČO: 47048336, (dále jen „Správce“), shrnují zásady při ochraně
vašich osobních údajů.
1.2. Zásady jsme zpracovali, abychom vás informovali o tom, jak naše družstvo vaše osobní
údaje získává, uchovává a dále zpracovává v rámci své obchodní činnosti za účelem evidence
smluvních vztahů, evidence vedené v souvislosti se zaměstnáváním, evidence k užívání
zemědělské půdy a jiného majetku, evidence členů družstva a členů statutárních orgánů,
evidence k nárokům podle zákona o půdě a transformačního zákona, provozování
kamerových systémů se záznamem, provozování systému sledování (GPS) a ostatní evidence
ke zpracování osobních údajů (individuální).
1.2. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména jejich shromáždění, zaznamenání,
uspřádání, strukturování, ukládání, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí,
použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či
zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů v rozsahu nezbytném pro
zajištění řádného provozu naší zemědělské činnosti a dalších činností zapsaných v obchodním
rejstříku.
2. Rozsah osobních údajů:
- jméno a příjmení a titul, datum narození, popřípadě rodné číslo,
- adresa bydliště popřípadě adresa pro doručování,
- případně identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
- e-mailová adresa,
- telefonní číslo,
- údaje o bankovním spojení,
- údaje o nemovitostech a pachtu
- údaje o nemovitostech a dani
- údaje o majetkových podílech členů družstev
- údaje o majetkových podílech oprávněných osob
Pro účely a právní důvody uvedené v bodě 1.2. zpracováváme jen takové osobní údaje, které
jsou nezbytně nutné ke splnění smlouvy a nezbytně nutné pro účely našich oprávněných
zájmů.
3. Podmínky zpracování osobních údajů
3.1. Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně stanovený a výše uvedený účel,
stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytně nutná
vzhledem k účelům zpracování
3.2. Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost
těchto údajů, a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému přístupu k vašim osobním
údajům.
V našem družstvu dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla
zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem identifikovaným rizikům. Veškeré osoby,
které přicházejí do styku s Vašimi osobními údaji tak činí pouze v souladu s účelem
zpracování a mají povinnost dodržovat mlčenlivost.
3.3. Jsme oprávněni pověřit zpracováním vašich osobních údajů třetí osobu jakožto
zpracovatele, a to v případě zpracování činností dle odst. 1.2.. Za účelem plnění smluvního

vztahu je takovou třetí osobou softwarová společnost zabývající se zpracováním, správou a
údržbou používaných softwarových programů na základě licenčních smluv nebo smluv o
technologických zárukách.
4. Povinnost poskytnutí údajů
4.1. Zpracovávané údaje získáváme přímo od vás nebo z veřejných seznamů.
4.2. Subjekty od kterých získáváme osobní údaje přímo, jsou uchazeči o zaměstnání,
nastupující nebo stávající zaměstnanci, smluvní strany fyzické osoby nebo v případě
právnických osob osobní údaje jejich kontaktních osob, oprávněné osoby, členové družstva a
členové statutárních orgánů.
4.3. Osobní údaje zpracováváme zejména za účelem uzavření smluvního vztahu a právním
základem takového zpracování je tedy plnění smlouvy. Při zpracování naší evidence nám
rovněž vznikají zákonné povinnosti, v rámci kterých dochází ke zpracování osobních údajů a
to zejména v souvislosti se Zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., Zákonem o obchodní
korporacích a družstvech č. 90/2012 Sb., zákonem o veřejných rejstřících právnických a
fyzických osob č. 304/2013 Sb., Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., Zákonem o půdě č.
229/1991 Sb. a Transformačním zákonem č 42/1992 Sb.. Neposkytnutí osobních údajů dle
odst. 2 za účelem plnění smluvního vztahu, zamezuje uzavření smlouvy podle všeobecných
obchodních podmínek.
5. Práva související se zpracováním osobních údajů
5.1. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
5.1.1. Pokud poskytnete za účelem zrychlení komunikace údaje o bankovním účtu, telefonním
čísle nebo e-mailovou adresu, můžete tyto informace dle svého uvážení kdykoliv odvolat.
5.2. Právo na přístup k osobním údajům
5.2.1. Právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům o své osobě, ve smyslu práva
získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají jsou či nejsou zpracovávány a
pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím
informacím:
- účely zpracování;
- kategorie dotčených osobních údajů;
- příjemci, nebo kategorie příjemců, kterým vaše osobní údaje byly, jsou či budou
zpřístupněny;
- plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, popřípadě kritéria k jejímu určení;
- existence práva na opravu, výmaz, omezení zpracování a právo podat stížnost u dozorového
úřadu;
- veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od vás;
- skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně souvisejících informací.
5.2.2. Poskytneme vám kopii zpracovávaných osobních údajů bezplatně.
5.3. Právo na opravu osobních údajů
5.3.1. Právo na opravu nepřesných údajů, které zpracováváme. Zároveň právo na doplnění
vašich osobních údajů.
5.4. Právo na výmaz osobních údajů
5.4.1. Právo na žádost o výmaz osobních údajů, které o vás zpracováváme, a to v případě kdy:
- osobní účely již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak
zpracovány
- pokud odvoláte souhlas, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
- osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
- osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo
členského státu, které se na nás vztahuje;
5.5. Právo na omezení zpracování
5.5.1. Právo podat žádost o omezení zpracování vašich osobních údajů v případě kdy:

- popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost
osobních údajů ověřit;
- zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o
omezení jejich použití;
- již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, avšak vy je požaduje pro určení,
výkon nebo obhajobu právních nároků;
5.6. Právo na přenositelnost osobních údajů
5.6.1. Máte právo požádat o přenositelnost údajů včetně práva o přenos svých osobních údajů
od nás jinému správci, a to v běžně čitelném formátu.
5.7. Právo na stížnost u dozorového úřadu
5.7.1. V případě, že nabydete dojmu, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány podle
platného a účinného zákona, máte právo podat na nás stížnost dozorovému úřadu, jímž je
Úřad pro ochranu osobních údajů.
5.8. Automatizované rozhodování
5.8.1. V rámci zpracování osobních údajů nedochází ke zpracování prostřednictvím
automatizovaného zpracování ani profilování.
5.9. Lhůta reakce na podanou žádost
5.9.1. Pokud požádáte (uplatníte své právo či práva u nás) podle Nařízení, musí být informace
o přijatých opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho
měsíce od obdržení žádosti.
6. Aktualizace zásad ochrany osobních údajů
6.1. Průběžně můžeme tyto Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat.
Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich
zveřejnění na následujícím odkazu: www.zddlouhalhota.cz.
7. Správce osobních údajů
7.1. Správcem vašich osobních údajů je Zemědělské družstvo se sídlem v Dlouhé Lhotě,
Dlouhá Lhota čp. 82, 263 01 Dobříš, IČO 470 48 336, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 923.
Aktuální kontaktní údaje naleznete na adrese www.zddlouhalhota.cz.
Kontaktní informace pro ochranu osobních údajů na e-mail: zddllhota@volny.cz.
V Dlouhé Lhotě 25.5.2018

