
 

 

 
ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
Na této stránce naleznete informace týkající se zpracování osobních údajů, které Centrum pasivního domu, z.s., 
se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno, IČO: 26995140 (dále jen „CPD“) o Vás, jakožto o subjektu údajů, zpracovává. 
 
Tyto Zásady Vám poskytují informace o tom, za jakými účely, v jakém rozsahu, na jakém základu a po jakou dobu 
zpracováváme Vaše osobní údaje. Tyto Zásady dále obsahují informace o tom, jaká Vám náleží ve vztahu ke 
zpracování Vašich osobních údajů práva a jakým způsobem je vůči CPD můžete uplatnit. 
 
Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom mohli naplnit tento účel: 
 

Účel Rozsah zprac. 
informací 

Právní titul Doba zpracování 

Zasílání novinek 
týkajících se činnosti 
CPD a také její 
publikace z webem 
www.dumodzakladu.cz 

E-mail Souhlas se zpracováním 
osobních údajů a 
zasláním obchodních 
sdělení 

Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nadále 
nepřejete obchodní nabídky dostávat, 
případně do okamžiku odvolání Vašeho 
souhlasu se zpracováním osobních údajů 
a se zasíláním obchodních sdělení 

Váš email máme v naší databázi z důvodu, že jste jej se přihlásil(a) o získání naší elektronické publikace na webu 
www.dumodzakladu.cz 
 

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA? 
Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, je Vaším právem odvolat souhlas se 
zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas můžete odvolat žádostí 
zaslanou na adresu info@pasivnidomy.cz. 
Pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se 
zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat jednoduše tak, že kliknete na 
příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení. 
 
PRÁVO NA PŘÍSTUP 
Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás CPD zpracovává, a současně právo na informace o tom, jaké 
osobní údaje o Vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je 
používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje). 
V celkovém rozsahu je možné Vám na Vaši žádost zaslat kopii Vašich osobních údajů. Kopii Vašich osobních údajů 
Vám poskytneme bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, dovolíme si po Vás požadovat nezbytnou 
úhradu za jejich poskytnutí. 
 
PRÁVO NA OPRAVU 
Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní 
údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili. 
 
DALŠÍ PRÁVA 
Další práva jsou uvedeny v nařízení Evropské unie 2016/679. 
 

ÚČINNOST 
Tyto zásady jsou účinné od 20. 9. 2020. 
 
 


