DŮLEŽITÉ – ČTĚTE !
Vážení odběratelé Matičního zpravodaje!
V květnu 2018 vešlo pro celou EU v platnost nové Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vy od nás dostáváte zdarma dvakrát ročně Matiční zpravodaj a my
vedeme adresář s Vašimi osobními údaji – jméno, adresa, popř. telefon a e-mail.
K tomu, abychom i nadále mohli vést Vaše jméno a adresu v adresáři Matičního
zpravodaje v souladu s Obecným nařízením (GDPR), potřebujeme Váš písemný souhlas s Vaším podpisem.
Pokud si přejete i nadále dostávat zdarma dvakrát ročně Matiční zpravodaj, odstřihněte a vložte prosím do přiložené obálky SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH
ÚDAJŮ s Vaším vlastnoručním podpisem.
Pokud si MZ již nepřejete dostávat, nic nám posílat nemusíte, Váš odběr bude automaticky zastaven!
Další Matiční zpravodaj totiž můžeme poslat jen těm odběratelům, kteří nám dají písemný souhlas se zpracováním svých osobních údajů a dají tak svobodně najevo souhlas s dalším zasíláním MZ.
Za toto zaslání SOUHLASU nebudete platit poštovné! Poštovné hradí MCM s.r.o. jako příjemce zásilky. Můžete tedy do obálky vložit případně i objednávku knih z Vánoční
nabídky či nějaký osobní vzkaz.
Abyste se mohli svobodně rozhodnout pro souhlas, dovolte nám obeznámit Vás
s tím, jakým způsobem a za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje.

Zásady ochrany osobních údajů
Správcem osobních údajů je Matice cyrilometodějská s.r.o., Dolní náměstí 114/24,
Olomouc, IČ 47973650 (dále jen MCM s.r.o.). Ta zpracovává na této adrese Vaše osobní údaje ve svém zabezpečeném počítači. Zaměstnanci, kteří s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku, jsou vázáni mlčenlivostí. Poskytovatel programu na tisk adres je
také vázán mlčenlivostí.
Kontaktní telefon: 585 222 803, e-mail: periodika@maticecm.cz (na tento e-mail můžete případně poslat ofocený podepsaný SOUHLAS).
Kontaktní osoby: Věra Mrtvá, Ing. David Ziffer.
MCM s.r.o. zpracovává pouze Vaše obecné osobní údaje – jméno, adresu bydliště,
a to za účelem zasílání Matičního zpravodaje – ZDARMA.
Pokud MCM s.r.o. dobrovolně dáte ke zpracovávání i Váš telefon či e-mail, bude
ho zpracovávat jen za účelem lepší komunikace s Vámi při případných objednávkách
Modré knihy či Matičního zpravodaje.
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Matice cyrilometodějská s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s právem EU.
Způsob, forma, rozsah zpracování a doba uchovávání údajů je přiměřená účelu
zpracování.
MCM s.r.o. jako správce Vašich osobních údajů tyto údaje chrání, neposkytuje je třetím osobám v ČR ani v rámci EU a má osobní údaje patřičně technicky zabezpečené.
Po ukončení zasílání MZ, popř. na Vaši žádost budou Vaše osobní údaje zlikvidovány.

Jako odběratel MZ máte:
• Právo na přístup k osobním údajům. Právo na informaci, zda jsou zpracovávány osobní údaje, v jakém rozsahu a za jakým účelem.
MCM s.r.o. musí odpovědět co nejdříve, nejpozději do 1 měsíce.
• Právo na opravu. Povinností správce je provést opravu v osobních údajích, které
zpracovává podle pokynů odběratele.
Oprava bude provedena pokud možno co nejdříve, v každém případě do termínu
odeslání následujícího MZ.
• Právo na výmaz, resp. tzv. „právo být zapomenut“. V tomto případě má správce povinnost na žádost odběratele vymazat všechny osobní údaje.
Všechny Vaše údaje budou vymazány ze systému. Důsledkem toho bude okamžité ukončení zasílání MZ.
• Odběratel MZ má i další práva, např. na přenositelnost údajů, na omezení
zpracování.
Všechna tato práva můžete uplatit na výše uvedených kontaktech.
Výše uvedení pracovníci Vám také zodpoví případné Vaše dotazy k tomuto Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů.

Omlouváme se, že Vám přidáváme práci, ale bez Vašeho souhlasu bychom mohli
být za vedení adresáře pokutováni.
Děkujeme za pochopení.
Za správce osobních údajů, MCM s.r.o.
Věra Mrtvá
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já, níže podepsaný /á
1. Tímto svým podpisem uděluji souhlas společnosti Matice cyrilometodějská s.r.o.,
Dolní nám. 114/24, Olomouc 1, IČ 47973650, zapsané v OR vedeném u KS Ostrava
oddíl C, vložka 5476, e-mail: periodika@maticecm.cz, tel.: 585 222 803, aby ve smy
slu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsem obdržel /a v MZ 2/2018, zpracovávala tyto mé osobní údaje:

popř. telefon ......…....……………….,

popř. e-mail ................…………………………...

2. Za účelem zasílání Matičního zpravodaje zdarma.
Tyto údaje budou správcem zpracovávány po dobu zasílání MZ. Po ukončení zasílání budou vymazány z adresáře MZ.

3. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas mohu
kdykoliv odvolat, a to zasláním dopisu nebo e-mailu na adresu společnosti – viz bod 1.

4. Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám
dále právo požadovat po vás informaci, jaké moje osobní údaje zpracováváte, požadovat po vás vysvětlení ohledně zpracovávání osobních údajů, vyžádat si u vás přístup k těmto údajům a tyto nechat zaktualizovat nebo opravit, požadovat na vás výmaz
těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících
se zpracováním osobních údajů se obrátit na vás nebo na Úřad pro ochranu osobních
údajů.

Dne ............…………………………...
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