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Informační oznámení  
o zpracování osobních údajů 

 
 
Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace 
IČO: 49 277 324,  
se sídlem: Zelený pruh 99/1560, 140 02 Praha 4,  
vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka L 58542 

(dále jen „ČMSSA“ či „asociace“) 

 

ČMSSA tímto vydává pro fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracovává (zejména tedy pro své členy – resp. 
zaměstnance svých členů, obchodní partnery, zaměstnance, uchazeče o zaměstnání a účastníky školení, 
konferencí nebo jiných akcí organizovaných ČMŠSA) toto informační oznámení o zpracování osobních údajů 
(dále jen „oznámení“), a to v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“). 

 
 

ČÁST PRVNÍ 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
Čl. 1 

Účel a předmět úpravy  

1. Účelem tohoto oznámení je Vás informovat o zpracování Vašich osobních údajů prováděné ze strany 
ČMSSA a o Vašich právech souvisejících s tímto zpracováním.  

2. Toto oznámení se vztahuje pouze na takové zpracování osobních údajů, které je prováděno pouze 
ČMSSA, jako správcem osobních údajů, nebo pro ČMSSA, jako správce osobních údajů (tzv. 
zpracovatelem osobních údajů). 

3. Toto oznámení může být ČMSSA měněno a doplňováno. Aktuální znění tohoto oznámení naleznete na 
webových stránkách (www.cmssa.cz) nebo v sídle ČMSSA Zelený pruh 99/1560, 140 02 Praha 4. 

 
Čl. 2 

Působnost oznámení 

1. Vzhledem ke skutečnosti, že toto oznámení je určeno rovněž: 
a. všem zaměstnancům ČMŠSA, kteří při své činnosti jakkoli zpracovávají osobní údaje subjektů 

údajů, a 
b. spolupracujícím osobám, pokud při poskytování služeb, které asociaci tyto osoby poskytují, 

dochází ke zpracování osobních údajů, 

představuje toto oznámení rovněž závaznou směrnici pro výše uvedený výčet osob. 

2. Povinnost osob podle odstavce 1 písm. b. postupovat při zpracování osobních údajů v souladu s tímto 
oznámením, jakož i odpovědnost těchto osob za její nedodržení, musí být součástí každé smlouvy, která 
je mezi ČMŠSA a těmito osobami uzavřena, případně součástí zvláštní smlouvy o zpracování osobních 
údajů (dále také jako „smlouva“). 

 
Čl. 3  



2 
 

Vymezení základních pojmů 

Pro účely tohoto oznámení se rozumí: 

a. osobní údaj: znamená informace o Vaší osobě uvedené v části druhé tohoto oznámení 

b. příjemce: znamená fyzickou nebo právnickou osobu (jinou společnost), orgán veřejné moci,  
agenturu nebo jiný subjekt, kterému jsou Vaše osobní údaje poskytnuty (např. Agrární komora ČR 
(AK) , Evropská semenářská asociace (ESA), Mezinárodní semenářská federace (ISF)) 

c. správce či správce osobních údajů: znamená osobu, která určuje účely a prostředky zpracování 
osobních údajů. V případě zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto oznámení 
je správcem ČMSSA 

d. subjekt údajů: znamená fyzickou osobu, o které asociace zpracovává osobní údaje – tedy o Vás, 
pokud jste naším členem (resp. zaměstnancem našeho člena), obchodním partnerem, 
zaměstnancem, uchazečem o zaměstnání a účastníkem školení, konferencí nebo jiných akcí 
organizovaných ČMŠSA 

e. zpracování či zpracování osobních údajů: znamená jakýkoliv způsob nakládání s osobními údaji jako 
je shromažďování, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, 
vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv zpřístupnění, seřazení či 
zkombinování, omezení, výmaz a zničení 

f. zpracovatel či zpracovatel osobních údajů: znamená fyzickou nebo právnickou osobu, orgán veřejné 
moci, agenturu nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro asociaci (např. účetní 
společnost) 

 
 

ČÁST DRUHÁ 
INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
Čl. 4 

Rozsah zpracování osobních údajů 

V závislosti na Vaše postavení vůči ČMŠSA (tedy pokud jste naším členem - resp. zaměstnancem našeho člena, 
obchodním partnerem, zaměstnancem, uchazečem o zaměstnání nebo účastníkem školení či jiné akce)  o Vás 
můžeme zpracovávat určité kategorie osobních údajů obsažené v následujících článcích. V obecné rovině 
však zpracováváme zejména tyto kategorie: 

(a) identifikační údaje: údaje sloužící k identifikaci Vaší osoby, zejména akademický titul, jméno, 
příjmení, datum narození, rodné číslo, údaje o dokladech totožnosti, údaj o Vaší pracovní 
pozici či funkci, pas, aj. 

(b) kontaktní údaje včetně elektronických: údaje sloužící pro komunikaci s Vaší osobou, 
zejména telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa, aj. 

(c) profesní profilové údaje: údaje o Vaší kvalifikaci, publikační činnosti aj. 

 
Čl. 5 

Osobní údaje kontaktních osob členů ČMŠSA 
 

1. Každý člen ČMŠSA poskytuje kontaktní údaje na své zaměstnance, které určil ke komunikaci s ČMŠSA. 
Tyto údaje jsou potřeba pro poskytování nových a aktuálních informací v oboru a dále ohledně fungování 
ČMŠSA, nabídek školení a dalších akcí. Jedná se zejména o následující kategorie osobních údajů:  
identifikační údaje, profesní údaje a kontaktní údaje včetně elektronických.  
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2. Jedná se o identifikační, profesní a kontaktní údaje, které jsou zpracovávány  z důvodu existence 
právního  vztahu mezi členem a ČMSSA (členství) a oprávněného zájmu kontaktovat členy ČMŠSA a za 
účelem vedení evidence kontaktních osob členů a následným kontaktováním v souvislosti se záležitostmi 
ČMŠSA. Dále jsou vyhotoveny a archivovány zápisy z jednání s listinou přítomných členů, které na této 
schůzi reprezentuje jejich zaměstnanec nebo jiná pověřená osoba. Ty slouží zejména za účelem interní 
evidence projednávaných témat a účasti na uvedených jednání. 

 
3. Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu, po kterou je kontaktní osoba pověřena dotčeným členem 

ke  spolupráci s ČMŠSA popř. po dobu stanovenou právními předpisy. 
 

Čl. 6 
Osobní údaje osob zvolených za členy představenstva ČMŠSA 

 
1. Po zvolení za člena představenstva ČMŠSA dochází k nezbytnému zpracování osobních údajů na základě 

zmocnění právními předpisy. Jedná se zejména o následující kategorie osobních údajů:  identifikační 
údaje, profesní údaje , kontaktní a soukromé osobní údaje, které jsou zpracovávány  pro účely plnění 
zákonných povinností (povinnost jejich zveřejnění ve spolkovém rejstříku dle zákona č. 304/2013 Sb., o 
veřejných rejstřících právnických a fyzických osob) a dále pro účely oprávněných zájmů ČMŠSA (zasílání 
aktuálních odborných informací, materiálů, pozvánek a další informací souvisejících s činností ČMŠSA). 
 

2. Údaje jsou zpracovávány a uchovávány po zákonnou dobu.  
 

Čl. 7 
Osobní údaje fyzických osob spolupracujících s ČMŠSA na základě smluvního vztahu 

 

1. Osobní údaje fyzických osob, které s ČMŠSA spolupracují na základě Smlouvy o poskytování služeb (dále 
jen „spolupracující osoby“), jsou zpracovávány  právě na základě této smlouvy. 
 

2. Jedná se zejména o následující kategorie osobních údajů: identifikační údaje, profesní a kontaktní údaje, 
které jsou zpracovávány  z důvodu existence smluvního vztahu a  oprávněného zájmu kontaktovat tyto 
spolupracující osoby v souvislosti se záležitostmi ČMŠSA. Dále jsou vyhotoveny a archivovány zápisy 
z jednotlivých jednání s listinou přítomných členů a případně spolupracujících osob. Ty slouží zejména 
za účelem interní evidence projednávaných témat a účasti na těchto jednání.    
 

3. Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu, po kterou trvá spolupráce fyzické osoby s ČMŠSA, popř. 
po dobu nezbytnou dle právních předpisů. 

Čl. 8 
Osobní údaje zaměstnanců ČMŠSA 

 

1. Osobní údaje zaměstnanců ČMŠSA  jsou zpracovávány na základě pracovní smlouvy, v rozsahu 
nezbytném dle aplikovatelných právních předpisů. Jedná se zejména o následující kategorie osobních 
údajů: identifikační údaj, kontaktní údaje včetně elektronických, hodnotící údaje, platební údaje, údaje 
o zdravotní způsobilosti, údaje o právních nárocích a další potřebné údaje. 

2. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány pro účely uzavření a plnění pracovní smlouvy, pro účely plnění 
zákonných povinností (pracovně právní předpisy, předpisy o zaměstnanosti, o sociálním a zdravotním 
pojištění) a dále pro účely oprávněných zájmů asociace (administrativní účely).  
 

3. Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu, po kterou je osoba zaměstnancem ČMŠSA a dále po 
kterou je podle zákona třeba uchovávat záznamy v rámci mzdového účetnictví, důchodového pojištění, 
sociálního zabezpečení. 
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Čl. 9 
Osobní údaje uchazečů o zaměstnání v ČMŠSA 

 

1. Osobní údaje uchazečů o zaměstnání v ČMŠSA  jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu 
asociace na náboru nových zaměstnanců v rámci výběrového řízení. Jedná se zejména o identifikační 
údaje, kontaktní údaje včetně elektronických, profesní údaje a jiné údaje, které ČMSSA dobrovolně 
poskytnete. 

2. Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu 6 měsíců ode dne poskytnutí Vašich osobních údajů. 

 
Čl. 10 

Osobní údaje účastníků školení, konferencí nebo jiných akcí organizovaných ČMŠSA 
 

1. ČMŠSA organizuje různá školení, konference nebo jiné akce a pro řádné zajištění jejich chodu musí 
zpracovávat osobní údaje jednotlivých účastníků za účelem zajištění jejich účasti na školení, konferenci 
či jiné akci. 

2. Jedná se o identifikační, profesní a kontaktní údaje případně audiovizuální údaje, které jsou 
zpracovávány  na základě smluvního vztahu ČMSSA nebo oprávněného zájmu ČMSSA. Oprávněným 
zájmem  ČMŠSA je, aby organizované, spoluorganizované či podporované akce proběhly bez komplikací, 
byl zajištěn přístup přihlášeným účastníkům a nedošlo k přeplnění kapacit. V průběhu jednotlivých akcí 
také může být požadováno podepsání prezenční listiny a pořizovány audiovizuální záznamy z průběhu 
akce. Ty slouží zejména za účelem interní evidence účasti na těchto akcích, případně za účelem 
propagace těchto vzdělávacích akcí.    

3. Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu konání školení, konference či jiné akce, popř. po zákonnou 
dobu (zejména s ohledem na dozorovou činnosti kontrolní komise). 

  

 

ČÁST TŘETÍ 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
Čl. 11 

Opatření k ochraně osobních údajů  
 

1. ČMŠSA k zajištění zpracování osobních údajů v souladu s GDPR přijala technická a organizační opatření 
uvedená v čl. 11 a 12 tohoto oznámení.   

2. ČMŠSA alespoň jednou za kalendářní rok provede revizi, zda jsou tato opatření s přihlédnutím k povaze, 
rozsahu, kontextu, účelům zpracování a rizikům pro práva a svobody fyzických osob vhodná pro zajištění 
ochrany osobních údajů.  

3. O provedení revize bude sepsán protokol, který je ČMŠSA povinna uchovat. 

 
Čl. 12 

Technická opatření k ochraně osobních údajů 

1. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v kanceláři ČMŠSA, Zelený pruh 99, Praha 4. V budově 
je nepřetržitá služba na recepci. Přístup do kanceláře mají zaměstnanci ČMŠSA, kterým byl přidělen klíč 
(2 osoby). 

2. Osobní údaje zpracovávané v listinné podobě jsou uchovávány v uzamčené skříni v uzamykatelné 
místnosti.  
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3. Osobní údaje zpracovávané v elektronické podobě jsou zpracovávány pouze pověřenými zaměstnanci 
kanceláře na počítačích kanceláře ČMŠSA a jsou přístupné pouze na základě přihlašovacího jména a 
unikátního přístupového hesla. 

4. Zařízení, v nichž jsou osobní údaje uchovávány v elektronické podobě, jsou pravidelně udržována. Jsou 
chráněna pomocí antivirového programu.  

 

Čl. 13 
Organizační opatření k ochraně osobních údajů  

1. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány pouze osobami, které byly patřičně seznámeny s 
legislativou v oblasti GDPR. 

2. Osoby, které zpracovávají osobní údaje, jsou vždy povinny při odchodu ze své kanceláře, kde 
zpracovávání osobních údajů probíhá, uzamknout či vypnout svůj osobní počítač, a následně uzamknout 
i kancelář.  

 
Čl. 14 

Příjemci (kategorie příjemců) osobních údajů 

1. Vaše osobní údaje mohou být pro plnění shora uvedených účelů předávány třetím osobám, které jsou 
označovány jako příjemci osobních údajů. Jedná se o společnosti (či fyzické osoby), se kterými asociace 
spolupracuje.  

2. Příjemci, kteří jsou zpracovateli osobních údajů mají s ČMSSA uzavřenou smlouvu o spolupráci a jsou při 
zpracování osobních údajů povinni zejména: 

a. postupovat v souladu se smlouvou o zpracování osobních údajů, jakož i příslušnými ustanoveními 
GDPR, které se na něj vztahují, 

b. dodržovat toto oznámení,  

c. zpracovávat osobní údaje pouze na základě pokynů ČMŠSA, 

d. zavázat osoby, které budou jeho jménem osobní údaje pro ČMŠSA zpracovávat, k mlčenlivosti, 

e. přijmout vhodná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů ČMŠSA, 

f. poskytovat ČMŠSA veškerou potřebnou součinnost při zajišťování zabezpečení zpracování 
osobních údajů. 

3. V postavení zpracovatele jsou vůči asociaci tyto spolupracující osoby: 
1.   PEKLO II. s.r.o., Rektorská 22, 108 00 Praha 10, IČO 270 81 036   
2.   EKOFIN – Kratochvílová Michaela, Na Větrově 119/33, 142 00 Praha 4, IČO 069 32 151  
4. T-NET s.r.o., Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 – Vršovice, IČO 290 08 565 
3.   Orgány státní správy, a to např. úřad práce, finanční úřad, orgány činné v trestním řízení, aj. 
 

5. Příjemci, kteří jsou (samostatnými) správci osobních údajů zpracovávají Vaše osobní údaje pro své 
vlastní účely. Patří mezi ně především orgány státní správy a dále např. obchodní partneři asociace 
(např. letečtí a jiní přepravci, provozovatelé hotelů, školící zařízení aj.) 

 
Čl. 15 

Předávání osobních údajů do třetích zemí 
 
1. V určitých případech dochází (může docházet) k tomu, že ČMSSA Vaše osobní údaje předává do třetích 

zemí (tj. zemí mimo EU), a to však pouze při splnění níže uvedených podmínek stanovených příslušnými 
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právními předpisy. Děje se tak zejména v souvislosti s Vaší účastí na mezinárodních kongresech a akcích 
konaných např. Mezinárodní semenářskou federací (ISF).  
 

2. Vaše osobní údaje tak asociace předává do třetích zemí pouze při splnění některé z následujících 
podmínek: 

 
(a) za podmínky, že se jedná o zemi, ohledně které bylo vydáno rozhodnutí o odpovídají ochraně 

Evropskou komisí (tj. Evropská komise vyhodnotila dotčenou zemi jako bezpečnou z hlediska 
ochrany osobních údajů) – zde se jedná zejména o USA, Kanadu, Švýcarsko, Nový Zéland, aj. 

(b) není-li splněna předchozí podmínka, mohou být Vaše osobní údaje předávány pouze pro plnění 
smluvního vztahu mezi ČMSSA a Vámi (např. vyslání na pracovní cestu v rámci 
zaměstnaneckého vztahu) či poskytl-li příjemce asociaci dostatečné záruky bezpečnosti 
předávaných osobních údajů. 

 
ČL. 16 

Vaše práva a způsob uplatňování těchto práv 

1. ČMSSA vyřizuje Vaše žádosti v souvislosti s uplatněním Vašich níže uvedených práv v zákonné 30 denní 
lhůtě, která může být v ojedinělých případech, zejména s ohledem na složitost Vaší žádosti prodloužena. 
Jako subjekt údajů máte následující práva: 

 

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů 

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas se 
zpracováním Vašich osobních údajů kdykoli odvolat, a to  v celém rozsahu nebo jen částečně ve vztahu 
k jen některým Vašim osobním údajům nebo jen některým účelům zpracování. 

 

Právo na přístup k osobním údajům 

Máte právo získat od ČMSSA potvrzení o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoliv. V případě, 
že Vaše osobní údaje skutečně zpracováváme, máte právo získat přístup k Vašim osobním údajům a 
právo na poskytnutí informací uvedených v tomto oznámení. 

 

Právo na doplnění osobních údajů 

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje týkající se Vaší 
osoby. S přihlédnutím k účelům zpracování máte též právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to 
i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

 

Právo na výmaz („právo být zapomenut“) 

 
Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje. Asociace může 
odmítnout Vaší žádost o výmaz osobních údajů pouze v případech stanovených právními předpisy. 
 

Právo na omezené zpracování osobních údajů 

Máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. 
 

Právo na přenositelnost osobních údajů 
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Máte právo po nás vyžadovat, abychom předali Vaše osobní údaje (které jste nám sami poskytli) 
jinému správci (tj. společnosti, kterou si sami určíte). 
 

Právo vznést námitku 

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich 
osobních údajů založenému na Vašem oprávněném zájmu. V případě uplatnění této námitky nebudeme 
Vaše osobní údaje dále zpracovávat, ledaže (a) bychom prokázali závažné oprávněné důvody pro takové 
zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo (b) by to bylo 
nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

 

Právo podat stížnost u dozorového orgánu 

Máte vůči asociaci právo na náhradu veškeré (hmotné či nehmotné) újmy, která Vám vznikne porušením 
povinností ČMSSA v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů, a ČMSSA je tak povinna Vám utrpěnou 
újmu nahradit. Asociace je odpovědna též za újmu způsobenou Vám ze strany zpracovatelů, kterým 
ČMSSA předala Vaše osobní údaje. 

 

Právo na soudní ochranu 

V případě pochybnosti o zákonném zpracování Vašich osobních údajů či v případě zjištění porušení 
Vašich práv v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte právo na účinnou soudní ochranu. 

 

 
ČÁST ČTVRTÁ 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
Čl. 17 

Účinnost  
 
 
Tato směrnice nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018.  
 
 
 

 
 


