POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
CAMPA NET a.s.
se sídlem Jeseník, 28. Října 892, PSČ 790 01, IČO: 27770567
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 3042.
(dále jen Společnost)

Předseda představenstva Společnosti na žádost kvalifikovaného akcionáře Miroslava
Pekárka, ze dne 17.4.2018 tímto svolává valnou hromadu Společnosti, která se bude konat
dne 3.5.2018 od 10.00 hodin v sídle společnosti na adrese Jeseník, 28. Října 892, PSČ: 790
01.
POŘAD JEDNÁNÍ
(1) Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady.
(2) Volba orgánů valné hromady.
(3) Schválení doplnění smluv o výkonu funkce člena představenstva o článek:
„Osobní údaje Člena představenstva
1 Člen představenstva tímto uděluje v souladu s čl. 6 odst. 1 a) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 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), v platném znění (dále jen „GDPR“) svůj souhlas k tomu,
aby Společnost po dobu platnosti této Smlouvy, jakož i po dobu, během níž je Společnost
podle příslušných právních předpisů povinna uchovávat písemnosti pocházející z její činnosti,
zpracovávala jeho osobní údaje (zahrnující jméno, adresu, telefonní číslo, email, označení
funkce, výši Roční odměny a dalších plnění na základě této Smlouvy, včetně vývoje jejich
změn, dále osobní stav, datum narození, rodné číslo, vzdělání a pohlaví a případně další
osobní údaje pro účely plnění zákonných povinností a povinností vyplývajících z této Smlouvy.
2 Člen představenstva je povinen bezodkladně informovat Společnost o veškerých změnách
jeho osobních údajů sdělených podle této Smlouvy.
3 Člen představenstva tímto potvrzuje, že byl v souladu s GDPR, zejména čl. 7, při udělení
souhlasu informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas
dáván, jakému správci a na jaké období.“
(4) Závěr valné hromady.
NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEHO ZDŮVODNĚNÍ
K bodu 1 pořadu
Není předkládán žádný návrh usnesení.

K bodu 2 pořadu
Není předkládán žádný návrh usnesení.
Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů Společnosti vychází z požadavků zákona a stanov
Společnosti a navazuje na dosavadní praxi Společnosti.
K bodu 3 pořadu
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje doplnění smluv o výkonu funkce člena představenstva o článek:
„Osobní údaje Člena představenstva
1 Člen představenstva tímto uděluje v souladu s čl. 6 odst. 1 a) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 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), v platném znění (dále jen „GDPR“) svůj souhlas k tomu,
aby Společnost po dobu platnosti této Smlouvy, jakož i po dobu, během níž je Společnost
podle příslušných právních předpisů povinna uchovávat písemnosti pocházející z její činnosti,
zpracovávala jeho osobní údaje (zahrnující jméno, adresu, telefonní číslo, email, označení
funkce, výši Roční odměny a dalších plnění na základě této Smlouvy, včetně vývoje jejich
změn, dále osobní stav, datum narození, rodné číslo, vzdělání a pohlaví a případně další
osobní údaje pro účely plnění zákonných povinností a povinností vyplývajících z této Smlouvy.
2 Člen představenstva je povinen bezodkladně informovat Společnost o veškerých změnách
jeho osobních údajů sdělených podle této Smlouvy.
3 Člen představenstva tímto potvrzuje, že byl v souladu s GDPR, zejména čl. 7, při udělení
souhlasu informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas
dáván, jakému správci a na jaké období.“
s účinností od 15.5.2018.
Zdůvodnění: Tento bod pořadu jednání je navrhován vzhledem k žádosti Miroslava Pekárka,
jako kvalifikovaného akcionáře společnosti a týká se implementace nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 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), v platném znění (dále jen „GDPR“), které nově zavádí
princip tzv. zodpovědnosti, který spočívá v povinnosti správců a zpracovatelů údajů bez
ohledu na jejich velikost nebo počet zaměstnanců zavést technická, organizační a procesní
opatření za účelem prokázání souladu s principy GDPR.

