
Zásady ochrany osobních údajů 
 
I. Úvodní ustanovení 
1. Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí: 
 
● Společností společnost s ručením omezením ASN Experts & Consultans s.r.o., se sídlem Praha 
6, Na Okraji 335/42, PSČ: 16200, Praha, Česká Republika, IČ 26486148, DIČ CZ26486148 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85263, 
zastoupená jednatelem Sergeyem Zakharovem, e-mail: asn@seznam.cz, telefon 
+420776817278, webové stránky www.expertconf.com. 
 
● Účastníkem je zákazník, který se zúčastnil předchozích ročníků Konferencí МЕZINÁRODNÍ 
KONFERENCE "STAVEBNICTVÍ A NEMOVITOSTI: EXPERTÍZA A OCEŇOVÁNÍ" (dále jen 
“Konference“) nebo odeslal objednávku účasti a je tak pravděpodobné, že se zúčastní nebo má 
zájem se zúčastnit. 
 
● Zájemcem je návštěvník webových stránek, který se Konference prozatím nezúčastnil. 
 
● Uživatelem se v těchto zásadách rozumí účastník i zájemce. 
 
2. Společnost pravidelně pořádá vzdělávací Konference. 
 
3. Společnost může měnit a doplňovat Zásady kdykoli umístěním revidované verze na webových 
stránkách a taková změna a doplnění nabude účinnost k datu takového umístění. 
 
II. Ochrana osobních údajů 
1. Na uživatele, kteří jsou fyzickými osobami, se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, a také Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů. 
 
2. Uživatel bere na vědomí, že odesláním objednávky nebo registračního formuláře, přihlášením 
k odběru newsletteru nebo prohlížením webových stránek dochází ke zpracovávání osobních 
údajů společností nebo třetími osobami, které společnost pověřila zpracováním. Vždy v souladu 
s těmito zásadami. 
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické 
osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo 
identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, 
lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, 
genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 
 
3. Společnost zpracovává výhradně osobní údaje získané od uživatele. Uživatel poskytuje 
společnosti údaje dobrovolně a vědomě a zároveň poskytne údaje úplné, pravdivé a aktuální 
týkající se výhradně jeho osoby. Pokud uživatel zadává údaje třetích osob, odpovídá za to, že s 
údaji nakládá oprávněně a nedochází k zásahu do práv třetích osob. 
 
4. Společnost může nakládat s těmito údaji – jméno a příjmení, titul, fakturační adresa včetně 
IČ, adresa bydliště, telefon, adresa elektronické pošty (e-mail) popř. další údaje, které jsou 
nezbytné pro plnění smlouvy. 
 



5. Správce zpracovává osobní údaje k následujícím účelům: 
 
- jednání před uzavřením smlouvy; 
- plnění smluvního vztahu; 
- uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy; 
- kontaktování za účelem zodpovězení dotazu, poskytnutí informací o službách a produktech 

na žádost Uživatele; 
- zasílání obchodních sdělení, nabídek o službách a produktech, informacích o akcích 

pořádaných správcem včetně zasílání pozvánek na tyto akce a činění dalších 
marketingových aktivit; 

- plnění zákonných povinností správce v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daní; 
- zlepšování kvality služeb poskytovaných správcem a zlepšování funkcí webových stránek. 
 
6. Společnost zpracovává osobní údaje na základě následujících právních základů: 
 
- zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro 

provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; 
poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro splnění smlouvy nebo pro 
provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů; bez 
poskytnutí osobních údajů není možné uskutečnit předsmluvní jednání, smlouvu uzavřít či jí 
ze strany společnosti plnit; 

- zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; 
- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, 

kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody 
subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů; 

- subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více 
konkrétních účelů. Souhlas udělený společnosti se zpracováním osobních údajů uděluje 
uživatel společnosti dobrovolně a má právo ho kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím 
emailu zaslaného na emailovou adresu společnosti: asn@seynam.cz s uvedením jména a 
příjmení z důvodu identifikace. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování 
vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 

 
7. Osobní údaje společnost zpracovává za jednoznačně vymezeným účelem na základě 
následujícího právního základu: 
 

Účel zpracování osobních 
údajů 

Zpracovávané osobní údaje Právní základ zpracování 
osobních údajů 

jednání před uzavřením 
smlouvy 

Identifikační údaje (jméno, 
příjmení, dat. nar.), kontaktní 
údaje (doručovací adresa 
nebo adresa trvalého 
bydliště, email, telefon) a 
popř. údaj o společnosti, pro 
kterou pracuje uživatel a 
pracovní pozici 

provedení opatření přijatých 
před uzavřením smlouvy na 
žádost subjektu údajů 

plnění smluvního vztahu Identifikační údaje (jméno, 
příjmení), kontaktní údaje 
(doručovací adresa nebo 
adresa trvalého bydliště, 

plnění smlouvy, jejíž smluvní 
stranou je subjekt údajů 



email, telefon)a popř. další 
údaje, které jsou nezbytné 
pro plnění smlouvy (např. 
číslo bankovního účtu) 

uplatňování nároků ze 
smluvních vztahů po 
ukončení smlouvy 

Identifikační údaje (jméno, 
příjmení), kontaktní údaje 
(doručovací adresa nebo 
adresa trvalého bydliště, e-
mail, telefon)a popř. další 
údaje, které jsou nezbytné 
pro uplatnění nároků 

oprávněný zájem společnosti 

kontaktování za účelem 
zodpovězení dotazu, 
poskytnutí informací o 
službách a produktech na 
žádost subjektu údajů 

jméno, příjmení,, telefon, 
email a popř. údaj o 
společnosti, pro kterou 
pracuje uživatel a pracovní 
pozici 

provedení opatření přijatých 
před uzavřením smlouvy na 
žádost subjektu údajů 

zasílání obchodních sdělení, 
nabídek o službách a 
produktech, informacích o 
akcích pořádaných správcem 
včetně zasílání pozvánek na 
tyto akce a činění dalších 
marketingových aktivit 

jméno, příjmení,, telefon, 
email a popř. údaj o 
společnosti, pro kterou 
pracuje uživatel a pracovní 
pozici 

udělení souhlasu se 
zpracováním osobních údajů 
a 
oprávněný zájem společnosti 
(přímý marketing) 

plnění zákonných povinností 
správce v oblasti vedení 
účetnictví a v oblasti daní 

Identifikační údaje (jméno, 
příjmení, dat. nar.), kontaktní 
údaje (doručovací adresa 
nebo adresa trvalého 
bydliště, e-mail, telefon), 
účetní údaje (číslo 
bankovního účtu a další 
informace na daňových 
dokladech). 

plnění zákonných povinností 
společnosti 

 
8. Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech 
práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je 
společnost povinna osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo 
na kterou jste ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z 
účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 
 
Osobní údaje společnost zpracovává dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu: 
- jednání před uzavřením smlouvy - po dobu trvání předsmluvního jednání; 
- plnění smluvního vztahu - po dobu trvání smluvního vztahu; 
- uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy - po dobu 15 let od ukončení 

smluvního vztahu, v případě soudního řízení po celou dobu řízení; 
- kontaktování za účelem zodpovězení dotazu, poskytnutí informací o službách a produktech 

na žádost subjektu údajů - po dobu trvání jednání za účelem zodpovězení, poskytnutí 
informací o službách a produktech 



- zasílání obchodních sdělení, nabídek o službách a produktech, informacích o akcích 
pořádaných společností včetně zasílání pozvánek na tyto akce a činění dalších 
marketingových aktivit - do odvolání souhlasu se zpracováním 

- plnění zákonných povinností společnosti v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daní – po 
dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění. 

 
9. Udělený souhlas platí také pro společností pověřené zpracovatele. 
 
10. Osobní údaje jsou poskytovány třetím osobám spolupracujícím se společnosti v rámci 
poskytování služeb, podílející se na dodání produktů, realizaci plateb a zajišťujícím 
marketingové služby (tj. zejména poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb). Tyto 
třetí osoby potřebují přístup k osobním údajům, aby mohly vykonávat svou činnost a jsou 
povinny při zpracovávání osobních údajů dodržovat zásady zpracování osobních údajů 
stanovené Nařízením. Aktuální seznam třetích osob je k dispozici na vyžádání. 
Společnost bez souhlasu uživatele neposkytuje osobní údaje jiným třetím osobám než výše 
uvedeným, ani je nesdílí s jinými osobami nebo nespřízněnými společnostmi, s výjimkou těchto 
případů: 
- dodržování právních předpisů nebo v reakci na požadavky právních předpisů; 
- ochrana práv a majetku společnosti, jejích zástupců, uživatelů a jiných osob, zejména za 

účelem vymáhání jejích smluv, zásad a uživatelských podmínek a v naléhavých případech na 
ochranu vlastní bezpečnosti společnosti, uživatelů jejích služeb nebo jakékoli jiné osoby; 

- v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem majetku společnosti, financováním nebo nabytím 
všech nebo části podniku společnosti ze strany jiné společnosti nebo v průběhu takového 
procesu. 

Společnost nepředá osobní údaje bez souhlasu uživatele do třetí země nebo mezinárodní 
organizaci, vyjma třetích osob výše uvedených. 
 
11. Po uplynutí lhůt ke zpracovávání osobních údajů nebo zániku důvodů pro zpracovávání 
společnost osobní údaje ihned zlikviduje. 
 
12. Uživatel bere na vědomí, že společnost vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo 
k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídá uživateli za 
újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou. 
 
13. Po odsouhlasení můžou být do uživatelova zařízení ukládány cookies především za účelem 
funkčnosti probíhajícího připojení, personalizace reklam, nabízení služeb a zjišťování 
uživatelových preferencí, a získané údaje předávány službám Seznam, Google a Facebook. 
 
14. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným i neautomatizovaným způsobem. 
Subjekt údajů nebude předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí. 
 
15. Společnost prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k 
zabezpečení osobních údajů. 
Společnost přijala technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v 
listinné podobě, zejména antivirovým programem, šifrovanými disky, pravidelnými zálohami a 
hesly. Data v listinné podobě jsou zabezpečená uzamykatelnými skříněmi v provozovně 
společnosti, ve střežené budově. Společnost prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup 
pouze jím pověřené osoby. 
 



16. Jakožto subjekt údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, máte níže uvedená práva, 
které můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o: 
- právo na přístup ke svým osobním údajům (tj. právo získat informace, zda jsou Vaše údaje 

zpracovávány, a pokud ano, tak máte právo k nim získat přístup); 
- právo na opravu osobních údajů (tj. žádat opravu pokud zjistíte, že společnost zpracovává 

nepřesné nebo nepravdivé údaje); 
- právo požadovat vysvětlení (tj. pokud máte podezření, že zpracování osobních údajů 

narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo dochází ke zpracování v 
rozporu s právními předpisy); 

- právo na omezení zpracování osobních údajů (tj. právo požadovat dočasné omezení 
zpracovávání Vašich osobních údajů); 

- právo na výmaz osobních údajů (tj. v případě pokud Vaše údaje již nejsou potřebné pro 
účely, pro které byly zpracovávány); 

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (společnost je povinna prokázat, že 
existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování osobních údajů, který převažuje nad 
Vašimi zájmy nebo právy a svobodami); 

- právo na přenositelnost údajů (tj. právo požadovat, aby Vaše údaje dostala třetí osoba); 
- právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (tj. v případě, že se domníváte, že 

bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů); 
- právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů; odvoláním souhlasu 

není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho 
odvoláním. 

 
17. Uživatel vždy vyrozumí společnost o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány 
pouze aktuální a úplné údaje, a to na žádost společnosti i bez žádosti, dojde-li ke změně údajů. 
 
18. Uživatel zároveň uděluje souhlas se zveřejněním fotografií z Konference zachycujících jeho 
osobu, a to na sociálních sítích, webu společnosti a ve fotogalerii společnosti. 
 
III. Závěrečná ustanovení 
 
1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních 
údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k webové 
stránce společnosti realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou 
soukromí mezi uživatelem a společností jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české 
právo. 
 
2. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25.5.2018. 


