INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Přístup k on-line objednávání POP, AP, VPK
V souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“) Vás tímto informujeme o zpracování osobních údajů
souvisejících s přístupem k ceníkům veterinárních léčivých přípravků (VLP) na WEB stránkách ČMSCH, a.s.
1.

Správce osobních údajů:
ČMSCH, a.s. se sídlem Benešovská 123, 252 09 Hradištko
IČ: 26162539, spisová značka B 6442 vedená u rejstříkového soudu v Praze

2.

Účel zpracování osobních údajů:
Evidence uživatelských účtů na WEBu ČMSCH pro přístup k:
• Zadávání žádostí o vystavení potvrzení původu (POP/AP) plemenic
• Zadávání žádostí o vystavení výpisu z plemenné knihy (VPK)
Osobní údaje jsou zpracovávány na právním základě oprávněného zájmu správce (tedy bez vašeho souhlasu).

3.

Zpracováváme tyto osobní údaje:
Uživatelské jméno, kterým se uživatel přihlašuje
Název subjektu (název firmy nebo jméno chovatele)
Adresa
Kontaktní osoba (jméno a příjmení)
Emailová adresa
Telefon (nepovinný údaj)
Heslo (k přihlášení)

4.

Zdroj osobních údajů:
Údaje zapsané uživatelem do registračního formuláře a následně potvrzené autorizací daného uživatele, tj.
osobní údaje jsou získány přímo od subjektu údajů. Poskytnuté osobní údaje má registrovaný uživatel možnost
aktualizovat po přihlášení ke svému účtu na WEBU ČMSCH.

5.

Úložiště osobních údajů:
Úložištěm osobních údajů je databázové úložiště WEBu ČMSCH, a.s.

6.

Předávání osobních údajů:
Osobní údaje se nepředávají.

7.

Doba zpracování osobních údajů:
Do doby zrušení registrace.

8.

Práva subjektů údajů:
V souvislosti se zpracováním osobních údajů má registrovaný uživatel právo:
• abychom mu na jeho vlastní žádost poskytli informace o tom, jaké údaje o něm zpracováváme, a další
informace o tomto zpracování, včetně kopie zpracovávaných osobních údajů (tzv. právo na přístup);
• abychom na jeho vlastní žádost provedli opravu nebo doplnění jeho osobních údajů;
• abychom vymazali jeho osobní údaje z naší evidence, pokud:
o provedl odhlášení z registrace
o oprávněně vznesl námitku proti jejich zpracování
o byly zpracovány nezákonně nebo
o musí být vymazány podle právních předpisů
• abychom omezili zpracování jeho osobních údajů
• abychom mu jeho osobní údaje, které nám poskytl při registraci zpřístupnili ve formátu, který umožňuje
jejich přenos k jinému správci;
• vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů
S dotazy a požadavky ke zpracování osobních údajů se obracejte na manažera ochrany osobních údajů
společnosti ČMSCH, a.s.: Libor Nožina, nozina@cmsch.cz, tel: 602 287 030

sídlo společnosti:
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
Benešovská 123, 252 09 Hradištko

tel.: +420 257 896 444
fax: +420 257 740 491
datová schránka: 4vndkx2
http: www.cmsch.cz
e-mail: cmsch@cmsch.cz

IČ: 261 62 539
DIČ: CZ26162539
OR: MS v Praze, oddíl B, vložka č. 6442
bankovní spojení:
KB Benešov; č. ú.: 501 290 237/0100

