Oznámení o zpracování osobních údajů

Formou tohoto oznámení bychom vás rádi informovali o našich postupech týkajících se zpracování
vašich osobních údajů. Přečtěte si, prosím, toto oznámení důkladně, abyste se s našimi postupy
seznámili a porozuměli tomu, jak budeme vaše osobní údaje zpracovávat.
1

Cíl a rozsah působnosti

Výluka, z.s., se sídlem Ovocný trh 560/5, Staré Město, PSČ 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 052
19 833, zapsaného v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 66225
(dále jen "Výluka") bude v souvislosti s vaším přihlášením k odběru e-letteru zpracovávat vaše
osobní údaje jak v papírové, tak v elektronické podobě, a to z titulu funkce správce osobních údajů.
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Zdroj osobních údajů

Osobní údaje získané od vás: Výluka shromažďuje osobní údaje přímo od vás (elektronicky, písemně
a/nebo ústně). Výluka od vás může požadovat např. informace v souvislosti s vaším přihlášením k
odběru e-letteru.
Osobní údaje získané od třetích stran: Výluka nezískává vaše osobní údaje od třetí strany.

3

Kategorie zpracovávaných osobních údajů, účel a právní titul pro zpracování osobních
údajů

Výluka zpracovává níže uvedené kategorie osobních údajů pro následující účely, a to na základě
uvedených právních titulů.
Odběr e-letteru
Kategorie osobních údajů, které o vás pro tento účel Výluka zpracovává, jsou následující:
●
●

adresní a identifikační údaje – jméno, příjmení, e-mailová adresa;
popisné údaje - vzdělání, znalost cizích jazyků, odborná kvalifikace, atd.

Výluka zpracovává výše uvedené osobní údaje za účelem pravidelného odesílání e-letteru.
Výluka vaše Osobní údaje zpracovává na základě:
●

vašeho souhlasu.
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4

Zvláštní kategorie Osobních údajů

Výluka v rámci zpracování vašich osobních údajů nezpracovává žádné zvláštní kategorie osobních
údajů, tedy informace o vašem zdravotním stavu, politických názorech, náboženském
vyznání či filozofickém přesvědčení atd.

5

Uchovávání Osobních údajů

Výluka uchovává vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelů vyjádřených v tomto
oznámení, tj. po dobu trvání právního poměru mezi vámi a Výlukou a dále, s ohledem na
délku promlčecí lhůty, po dobu tří let od skončení takového právního poměru. Po uplynutí
této doby Výluka vaše osobní údaje vymaže nebo anonymizuje. V případě soudního řízení
mohou být vaše osobní údaje uchovány po celou dobu soudního řízení, až do okamžiku, po
který je to nezbytně nutné k ochraně právních nároků.
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Předání osobních údajů

Vaše osobní údaje nejsou předávány žádným třetím stranám, například společnostem za účelem
marketingu apod.

7

Mezinárodní předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje nejsou předávány do žádných třetích zemí, tj. mimo Evropský hospodářský
prostor, k dalšímu zpracování.

8

Vaše práva

Za podmínek stanovených platnými předpisy o ochraně osobních údajů můžete uplatnit následující
práva týkající se vašich osobních údajů (viz také článek 10 o tom, jak tato práva uplatnit):
Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo obdržet od nás potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, účel jejich zpracování,
kategorie údajů, právní titul zpracování, informace o příjemcích údajů a zemích mimo EU, v
nichž se nacházejí, o ochranných opatření zavedených pro předávání údajů do zemí mimo
EU, doby uchovávání údajů nebo kritérií pro takové určení, další informace o vašich právech,
našich zpracovatelských činnostech, zdrojích informací a významných a předpokládaných
následcích zpracování.
Právo na opravu
Máte právo požádat o opravu nepřesných osobních údajů a doplnění nekompletních Osobních
údajů.
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Právo vznést námitku
Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z pádných a oprávněných důvodů
týkajících se vaší konkrétní situace, mimo případy, kdy právní úprava výslovně upravuje toto
zpracování.
Právo na přenositelnost
Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, můžete obdržet ve strukturovaném, běžně používaném
a strojově čitelném formátu a máte právo bez dalšího přenášet tyto údaje k ostatním
správcům osobních údajů. Toto právo existuje pouze tehdy, pokud je zpracování založeno na
vašem souhlasu nebo smlouvě a zpracování probíhá automatizovaně.
Právo na omezení zpracování
Můžete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud (i) zpochybňujete jejich
přesnost – to po dobu, pro kterou potřebujeme ověřit vaši žádost; (ii) zpracování je
nezákonné a namísto vymazání požadujete omezení zpracování; (iii) již je nepotřebujeme,
ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo (iv) máte
námitky proti zpracování na základě veřejného nebo oprávněného zájmu – to po dobu, pro
kterou potřebujeme ověřit vaši žádost.
Výmaz
Můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů, pokud již nejsou nezbytné pro účely, pro které
jsme je shromáždili, odvolali jste váš souhlas a neexistuje žádný jiný právní titul pro
zpracování; vznesli jste námitku a neexistují žádné nadřazené oprávněné důvody pro
zpracování; zpracování je nezákonné nebo je požadováno vymazání, aby bylo vyhověno
zákonné povinnosti; osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb
informační společnosti.
Právo podat stížnost
Máte také právo podat stížnost u dozorovému úřadu. Pro podání stížnosti, prosím, využijte
kontaktní údaje níže:
Adresa:

Email:

Úřad pro ochranu osobních údajů

posta@oou.cz

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Česká republika
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Kontaktní údaje
Kontaktní údaje Výluky:
Adresa:

Výluka, z.s., Ovocný trh 560/5, Staré Město, 110 00 Praha 1

Emailová adresa:

info@vyluka.org

Pokud si přejete uplatnit jakékoli z výše uvedených práv (viz článek 8) nebo máte jakékoli dotazy
ohledně tohoto oznámení, prosím, směřujte vaše dotazy na:
Ing. Marek Tejc, marek@vyluka.org, +420776522084

Aktualizace tohoto oznámení
Výluka může čas od času aktualizovat toto oznámení. Každá nová verze bude účinná od data
v aktualizovaném oznámení uvedeného, zajišťující, že jednotlivcům bude poskytnuto
dostatečné předběžné oznámení a upozornění na významné změny.

V Praze dne _________________

_____________________________
Jana Fryzelková, místopředsedkyně spolku Výluka

Tímto prohlašuji, že jsem si přečetl/a, chápu a souhlasím s oznámením, jak je uvedeno výše.
______________________________
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