
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů  
členů klubu společnosti FREE ARCHITECTS s.r.o. 
 

 

I. Údaje o správci Vašich osobních údajů 

 

1. Správce: Správcem Vašich osobních údajů je společnosti FREE ARCHITECTS s.r.o., IČ 27635996, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 120505 – dále 

též jen „správce“. 

 

2. Kontaktní údaje správce: 

-  adresa: Branická 479/21, Praha 4, PSČ 147 00 

-  e-mail: office@architects.cz 

-  telefon:  +420 734 411 187 

 

II. Udělení a odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů 

 

1. Tímto udělujete správci souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu uvedeném 

v tomto souhlasu. Tento Váš souhlas je právním základem pro to, aby správce zpracovával Vaše 

osobní údaje dle podmínek uvedených v tomto souhlasu. 

 

2. Tento souhlas a Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně, tj. bez povinnosti je poskytnout. 

V případě neposkytnutí Vašich osobních údajů nebo souhlasu s jejich zpracováním  

nebo v případě odvolání tohoto souhlasu však správce nebude moci využívat Vaše osobní údaje 

k účelům uvedeným v tomto souhlasu. 

 

3. Tento svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, a to zasláním emailu s textem v předmětu emailu 

„ODVOLÁVÁM SVŮJ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ“ na marketing@architects.cz. 

Odvoláním tohoto souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů založená 

na tomto souhlasu před jeho odvoláním; odvolání tohoto souhlasu též nemá vliv na zpracování 

osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je tento 

souhlas. 

 

 

III. Zpracovávané osobní údaje 

 

Tímto souhlasem udělujete správci souhlas k tomu, aby zpracovával tyto Vaše osobní údaje: 

jméno, příjmení, bydlistě, email, telefon (dále též jen „osobní údaje členů klubu“). 

-  a dále další osobní údaje, které sami uvedete na internetových stránkách provozovaných 

správcem (např. v diskusích, komentářích a fórech apod.) 

-  dále též jen „osobní údaje“. 

 

 

IV. Účel zpracování Vašich osobních údajů 

 

Tímto souhlasem udělujete správci souhlas k tomu, aby zpracovával Vaše osobní údaje k těmto 

účelům: 

- evidenci členů klubu správcem 

- identifikaci členů klubu správcem a partnery klubu při poskytování výhod klubu v rozsahu 

(jméno, příjmení) 

- zasílání newsletteru a obchodních sdělení 

- zasílání nabídek partnerů klubu Free architects 



 

Ve všech případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém 

zaslaném e-mailu. 

 

V. Doba zpracování Vašich osobních údajů 

 

1. Tímto souhlasem udělujete správci souhlas k tomu, aby uchovával a jinak zpracovával Vaše 

osobní údaje po dobu 10ti let od ukončení členství. 

 

2. V případě osobních údajů, které jste sami vložili na veřejně či zákazníkům správce přístupné 

části internetových stránek provozovaných správcem (např. do diskusí, komentářů a fór), jsou tyto 

osobní údaje tam přítomny do doby, dokud nejsou Vámi odstraněny. 

 

 

VI. Předávání Vašich osobních údajů třetím osobám 

 

1. Vaše osobní údaje nebude správce poskytovat třetím osobám, s výjimkou případů, kdy je to 

stanoveno právním předpisem, a s výjimkou případů uvedených v tomto souhlasu. Tímto 

souhlasem udělujete správci souhlas s předáním Vašich osobních údajů v tomto souhlasu 

uvedeným třetím osobám, a to v rozsahu v tomto souhlasu dále uvedeném. 

 

2. Vaše osobní údaje mohou být též jednorázově předány nebo zpřístupněny osobám 

poskytujícím služby správci, např. právní služby, marketingové služby, služby v oblasti údržby  

a rozvoje IT systémů správce; tyto osoby však mohou nakládat s Vašimi osobními údaji jen 

v rozsahu nezbytném pro poskytnutí služby správci (tyto osoby nemohou využít Vaše osobní údaje 

pro svoji vlastní potřebu). 

 

 

VII. Vaše práva 

 

Ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů správcem máte tato práva: 

-  právo na přístup k Vašim osobním údajům 

-  právo na opravu Vašich osobních údajů 

-  právo na výmaz Vašich osobních údajů 

-  právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů 

-  právo na přenositelnost Vašich osobních údajů 

-  právo vznést námitku 

-  právo podat stížnost u dozorového orgánu a právo na soudní ochranu 

-  právo obdržet od správce oznámení a informace 

 

1. Právo na přístup k Vašim osobním údajům: Máte právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které 

se Vás týkají, jsou či nejsou správcem zpracovávány, a pokud jsou, máte právo získat přístup  

k Vašim osobním údajům (a na kopii těchto osobních údajů) a k dalším informacím stanoveným 

právním předpisem. 

 

2. Právo na opravu: Máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu správcem opraveny 

nepřesné (či doplněny neúplné) osobní údaje, které se Vás týkají. 

 

3. Právo na výmaz - „právo být zapomenut“: Máte právo na to, aby byly bez zbytečného 

odkladu správcem vymazány osobní údaje, které se Vás týkají. Vemte, prosím, na vědomí,  

že správce nemusí Vaše osobní údaje vymazat v případech stanovených právním předpisem 

(např. v případech, kdy je zde dán jiný důvod zpracování Vašich osobních údajů, nebo je jejich 

zachování nezbytné pro určení, výkon či obhajobu právních nároků). 

 



 

4. Právo na omezení zpracování: Máte právo na to, aby správce omezil zpracování Vašich 

osobních údajů zejména v těchto případech: i) pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů 

(a to na dobu potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů), ii) pokud je zpracování protiprávní 

(a namísto výmazu osobních údajů žádáte omezení jejich použití), iii) osobní údaje již nejsou 

potřebné pro účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních 

nároků. Vemte, prosím, na vědomí, že správce nemusí omezit zpracování Vašich osobních údajů 

v případech stanovených právním předpisem (např. v případě, kdy je to nezbytné pro určení, 

výkon či obhajobu právních nároků). 

 

5. Právo na přenositelnost údajů: Máte právo získat od správce osobní údaje, které se Vás týkají, 

ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jiné 

osobě (případně, je-li to technicky proveditelné, máte právo žádat o předání těchto osobních 

údajů přímo dané osobě). 

 

6. Právo vznést námitku: Pokud jsou osobní údaje správcem zpracovávány pro účely přímého 

marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás 

týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování (pokud se týká tohoto přímého marketingu). 

Námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a způsobu tohoto zpracování můžete správci 

vznést i v jiných případech, pokud se domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů 

v rozporu s právními předpisy. 

 

7. Právo podat stížnost u dozorového orgánu a na soudní ochranu: Pokud se domníváte, že 

správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s právními předpisy, máte právo podat 

stížnost u některého dozorového úřadu; v České republice je dozorovým úřadem Úřad pro 

ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Pokud byla porušena Vaše práva v důsledku zpracování 

osobních údajů v rozporu s právními předpisy, máte též právo na soudní ochranu.  

 

8. Právo obdržet oznámení a informace: Máte právo od správce obdržet: 

 

-  v případech, kdy se domáháte některého svého výše uvedeného práva, informace o přijatých 

opatřeních, případně, pokud nejsou přijata, o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat 

stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu (a to bez zbytečného odkladu, nejpozději 

do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti; tuto lhůtu je možné prodloužit za podmínek 

stanovených právním předpisem), 

-  oznámení případu porušení zabezpečení osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že určitý 

případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva  

a svobody osob (toto oznámení není třeba učinit nebo je možno jej učinit veřejným oznámením 

nebo obdobným opatřením v případech stanovených právním předpisem), 

-  pokud to budete požadovat, informace o příjemcích, kterým byla oznámena oprava nebo 

výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, 

 

Uvedená práva můžete uplatnit zasláním svého požadavku na emailovou adresu 

marketing@architects.cz 

 

 

VIII. Ostatní informace 

 

1. Právní úprava: Nakládání s osobními údaji se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu  

a rady (EU) č. 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) – „GDPR“, které je účinné od 25. května 2018,  

a příslušnými právními předpisy České republiky; v těchto předpisech můžete nalézt řešení dalších 

otázek a další práva a povinnosti správce a subjektu údajů při nakládání s osobními údaji. 

http://www.uoou.cz/


 

 

2. Další informace: Další informace týkající se nakládání správce s osobními údaji (včetně způsobu 

zpracování a ochrany osobních údajů) jsou obsaženy v informaci správce o zpracování osobních 

údajů, dostupné http://freearchitects.cz/cz/O-Nas_6/Ochrana-Osobnich-Udaju_539. 

 

 

 

 

 


