INFORMACE PRO SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I.
1.

ÚVOD
Tato informace slouží pro všechny fyzické osoby, které předávají své osobní údaje (dále jen
„Osobní údaje“) ke zpracování a uchování správci osobních údajů – společnosti sunette s.r.o.,
IČO: 25901991, se sídlem Hrušovská 3203/13a, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava (dále jen
„Správce“) v rámci pořádání konference Colors of Finance (dále jen „Konference“).
Informace je poskytována zejména těmto kategoriím subjektů osobních údajů:




2.

Při zpracování Vašich osobních údajů jsou dodržovány následující základní zásady:







3.

II

Účastníkům Konference
Přednášejícím na Konferenci
Osobám odebírajícím e-mailem newsletter či obchodní sdělení týkající se Konference

Vaše osobní údaje zpracováváme korektně a zákonným a transparentním způsobem.
Vaše osobní údaje shromažďujeme pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a dále
je nezpracováváme způsobem, který by byl s těmito účely neslučitelný.
Zpracováváme pouze takové Vaše osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a
omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.
Zpracováváme pouze Vaše přesné (a v případě potřeby aktualizované) osobní údaje.
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně dlouhou dobu vzhledem k účelu, pro
který jsou zpracovávány.
Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení,
včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před
neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo
poškozením.

Požadavek na sdělení Osobních údajů, jejich uchování, zpracovávání či předávání třetím osobám
jakož i ochrana Osobních údajů se ze strany Správce provádí v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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) (dále také jen „Nařízení GDPR“).

INFORMACE O ZÁSADÁCH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce uchovává a zpracovává pouze Osobní údaje, které jsou nutné pro řádný výkon jeho činnosti
v rámci organizátorství Konference, a to na základě udělení souhlasu a plnění smluvních podmínek:



1.

Jméno a příjmení
E-mailová adresa

Správce uchovává a zpracovává pouze Osobní údaje, které jsou nutné pro řádný výkon jeho
činnosti v rámci organizátorství Konference, a to pouze pro níže uvedené účely:


Účely evidenční;





Možnost identifikace účastníka v rámci prezence a umožnění vstupu na Konferenci;
Zasílání informací o změnách v rámci konání Konference;
Zasílání obchodních sdělení a newsletterů o akcích Správce prostřednictvím e-mailu.

Dále pak vždy pro účely, ke kterým byl ze strany subjektů Osobních údajů poskytnut Správci souhlas.

2. V případě, že bude Správce užívat Osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v odst. 1,
neprodleně poskytne subjektu Osobních údajů informaci o tomto jiném účelu a další nezbytné
informace, popřípadě si od subjektu Osobních údajů předem vyžádá souhlas k takovému užití, neníli účel tohoto užití na základě jiného zákonného titulu správce Osobních údajů.
3. Osobní údaje budou Správcem poskytnuty těmto třetím osobám: pořadatelé Konference, kterými
jsou zejména zaměstnanci a spolupracující osoby správce.
4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
5. Osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu trvání Konference a poté po dobu maximálně
2 let za účelem kontaktování subjektu Správce o dalších akcích Správce. Tato doba se může lišit
u jednotlivých souhlasů subjektu.

3. NAKLÁDÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. V souladu s předpisy pro ochranu Osobních údajů má každý subjekt Osobních údajů tato práva:
PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Správce
Subjekt osobních údajů si může kdykoliv požádat o potvrzení Správce, zda Osobní údaje, které se
ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu
jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení
zpracování či vznést námitku, odkud byly Osobní údaje získány, a zda dochází na základě
zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.
Právo získat kopii všech Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí
pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů
Subjekt osobních údajů může požádat Správce o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly
nepřesné či neúplné.

PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů
Správce musí vymazat Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly
shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) byl odvolán souhlas a neexistuje žádný další důvod pro

zpracování (iii) byla vznesena námitka proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné
důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů
Omezením zpracování osobních údajů se rozumí jejich označení a ukončení veškerého jejich
zpracování s výjimkou uložení. Jinými slovy Osobní údaje, jejichž zpracování je omezeno, si
správce i nadále ponechává (tzn. nemůže je vymazat), ale není oprávněn takové Osobní údaje
jakkoliv používat. (i) je popírána přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo
výmazu Osobních údajů je vznesen požadavek zpracování pouze omezit, (iii) Správce již Osobní
údaje nepotřebuje pro účely zpracování, (iv) nebo pokud byla vznesena námitka proti zpracování,
Správce může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem
subjektu Osobních údajů, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo
obhajoby právních nároků.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST Osobních údajů,
právo získat Osobní údaje, které byly poskytnuty Správci se souhlasem ke zpracování nebo pro
účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to
technicky proveditelné, taktéž Společnost tyto Osobní údaje předá na pokyn subjektu osobních
údajů jinému správci.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpracování Osobních údajů
možnost u Správce podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování Osobních údajů, což
zapříčiní, že Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné
důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu Osobních
údajů.

DALŠÍ PRÁVA
Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným
způsobem významně dotýkalo s výjimkou případů, kdy by toto rozhodnutí (i) bylo nezbytné
k uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi uzavřené (ii) bylo povoleno právem Evropské unie nebo
členského státu Evropské unie, které se na nás vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření
zajišťující ochranu Vašich práv a svobod a oprávněných zájmů (iii) bylo založeno na Vašem
výslovném souhlasu.

2. V případě, že zpracováváme Vaše Osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu se
zpracováním Osobních údajů, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu ale
není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
V případě, že se budete domnívat, že zpracováním Vašich Osobních údajů došlo k porušení
Nařízení GDPR máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho
obvyklého bydliště, místa výkonu Vašeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení.
Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu Osobních údajů, se sídlem
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČ: 708 37 627, www.uoou.cz.

3. Veškerá svá práva můžete uplatnit kontaktováním Správce. Správce nejmenoval pověřence pro
ochranu Osobních údajů, ale určil osobu, která má tuto oblast na starost a která dohlíží nad řádným
zpracováním Vašich Osobních údajů.

• osobně v sídle Správce na adrese Hrušovská 3203/13a, Moravská Ostrava, Ostrava 702 00
• dopisem doručeným Správci na adresu Hrušovská 3203/13a, Moravská Ostrava, Ostrava 702 00
• emailem zaslaným na emailovou adresu info@colors-of-finance.cz
• telefonicky na telefonním čísle 739 283 386

4. Nebudou-li ze strany Správce splňovány požadavky na zpracování a ochranu Osobních údajů
a/nebo bude docházet k porušování či ohrožování práv subjektu Osobních údajů, má tento právo
podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu Osobních údajů na adrese
www.uoou.cz.

V Ostravě dne 1. 11. 2018
sunette s.r.o.

