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Spolkový rejstřík Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. L2188

Prohlášení ZUČM o ochraně osobních údajů
Zelinářská unie Čech a Moravy z.s. (ZUČM), Wolkerova 37/17, 779 00 Olomouc,
IČ 72566566, zapsaná ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Ostravě
pod spisovou značkou L2188, zpracovává veškeré osobní údaje v souladu s platnými
právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Zpracování osobních údajů při zasílání Informačního zpravodaje (IZ)
Členové ZUČM - kontaktní maily nepodléhají souhlasu, vycházejí z členského
vztahu se ZUČM a tato aktivita je součástí práv členů ZUČM dle Stanov
Nečlenové ZUČM - kontaktní maily na odběratele z řad nečlenů ZUČM
zpracováváme na základě písemného souhlasu, kdy zájemce o odběr IZ poskytne
kontaktní údaje potřebné pro jeho zasílání v rozsahu jméno, příjmení, firma,
e-mailová adresa.
Souhlas se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný a může být kdykoli
písemně odvolán. Bez udělení souhlasu není zasílání IZ možné.

Zpracování osobních údajů při fotografování akcí ZUČM
V případě účasti na akci, na které se ZUČM prezentuje, nebo ji pořádá, budou
návštěvníci vhodným způsobem předem upozorněni na možnost fotografování za
účelem pořízení fotodokumentace z akce. Návštěvník tak bude mít možnost včas
vyjádřit nesouhlas s fotografováním své osoby.

Zpracování osobních údajů pro registrace na semináře, výstavy a konference
Členové ZUČM
pozvánky jsou členům rozesílány již na základě členství v ZUČM, kontaktní údaje
nepodléhají souhlasu a tato aktivita je součástí práv členů ZUČM dle Stanov.
Nečlenové ZUČM
Pro případ zájmu zúčastnit se těchto akcí pořádaných ZUČM, budeme osobní údaje
v rozsahu jméno, příjmení, firma, e-mail, pro účel zasílání pozvánek zpracovávat
pouze na základě písemného souhlasu.
Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu.
Zpracovatelem poskytnutých osobních údajů bude sama ZUČM.
Souhlas se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli
písemně odvolán. Bez udělení souhlasu není zasílání pozvánek možné.

