Informace Asociace insolvenčních správců z.s., sídlo Široká 36/5, Josefov, 110 00 Praha, IČ :
26581591 ( dále ASIS ) jakožto správce osobních údajů pro členy ASIS – fyzické osoby a ohlášené
společníky členů ASIS – právnických osob, jakožto subjekty osobních údajů ( všechny tyto osoby
označeny dále jen jako člen ) dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (
dále jen GDPR), o zpracování osobních údajů v souvislosti s činností ASIS
Správce osobních údajů
ASIS
Kategorie osobních údajů ( rozsah zpracování )
Údaje o členovi, které poskytl ASIS v souvislosti se vznikem členství a dále ty, které se podávají
z dokumentů a informací, jím poskytnutých ASIS
Právní důvod pro zpracování
Plnění právních povinností ASIS dle Stanov ASIS a obecně závazných právních předpisů, zejména zák.
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále OZ )
Výkon oprávněných zájmů ASIS, které představují shromáždění skutečností a údajů, prokazujících
řádné plnění povinností ASIS
Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro vznik členství v ASIS a vedení seznamu členů dle § 236 OZ
Účel zpracování
Řádné plnění povinností ASIS dle Stanov a dalších povinností uložených obecně závaznými právními
předpisy
Příjemci osobních údajů
Subjekty, personálně propojené s ASIS ( zejména ty, v nichž má ASIS majetkovou účast ) a orgány
veřejné moci ( zejména správní orgány )
Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání členství člena v ASIS a dále po dobu 5 let poté
Práva člena jakožto subjektu údajů
Právo na přístup k osobním údajům znamená, že člen má právo od ASIS získat informace o tom, zda
zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou
zpracovávány. Člen má také právo, aby ASIS bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost
nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má člen právo kdykoli doplnit.
Právo na výmaz osobních údajů představuje povinnost ASIS zlikvidovat osobní údaje člena, které o
něm zpracovává za podmínek dle čl. 17 GDPR, zejména tehdy, pokud již nejsou potřebné pro účely,
pro které byly shromážděny ( toto právo naplňuje rovněž tzv. právo být zapomenut ).
Právo na omezení zpracování představuje povinnost ASIS v případech dle čl. 18 GDPR omezit
zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech ASIS

nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
má člen právo vznést námitku.
Člen je oprávněn v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů prováděným ASIS podat
stížnost ASIS, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech
subjektů údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.
(https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

