Informace o zpracování osobních údajů pro účastníky
vzdělávacích akcí pro veřejnost
Dle článku 13 Nařízení 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
(dále jen GDPR), sděluje Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále jen ÚMPOD), že zpracovává osobní údaje
účastníků konferencí, školení, seminářů a dalších podobných akcí, realizovaných v rámci projektů financovaných
v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „akce“).
Zpracovány budou následující osobní údaje:




ÚMPOD






jméno, příjmení, titul,
e-mailová adresa, telefon,
pracovní pozice,
vysílající instituci a adresa instituce (informace o zaměstnavateli subjektu osobních údajů).
zpracovává tyto osobní údaje za účelem:
evidence přihlášek na akci,
evidence účasti na akci (na prezenční listině),
k nabídce služeb spojených s pořádáním akcí obdobného charakteru,
k vedení evidence pro kontrolu a vyhodnocení akce,
ke splnění informační povinnosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Správcem osobních údajů je Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, Šilingrovo náměstí 3/4, Brno.
Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Václav Seidler, email: gdpr@umpod.cz.
Právním základem je:
 dle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR - zpracování z důvodu oprávněného zájmu správce údajů,
 dle článku 6 odst. 1 písm. e) GDPR - zpracování je nezbytné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu,
 dle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR - zpracování nezbytné pro splnění smlouvy,
 dle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti.
Zpracovávané osobní údaje mohou být dále použity, případně poskytnuty:





při pořádání dalších akcí obdobného charakteru,
při prezentaci výsledků práce organizace,
při provádění kontroly činnosti organizace ze strany státních orgánů,
v případě spolufinancování akce z externího zdroje při kontrole správnosti použití těchto finančních
prostředků.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, vyplývá ze zákonných požadavků na jejich zpracování a archivaci,
v případě, že se jedná o akci financovanou z operačních programů EU, řídí se tato doba podmínkami dotace.
Práva subjektu osobních údajů:
 právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů,
 právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se jej týkají,
 právo požadovat opravu nebo omezení zpracování svých osobních údajů,
 právo vznést námitku proti jejich zpracování,
 právo na přenositelnost údajů,
 právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 747/27, 170 00 Praha 7.
Uplatnění práv subjektů údajů:





datovou zprávou do datové schránky Úřadu (ID 6zraazz),
e-mailovou zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem,
písemnou žádostí opatřenou vlastnoručním podpisem doručenou Úřadu
osobním podáním žádosti v sídle Úřadu na adrese Šilingrovo náměstí 3/4, Brno.

Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím.
Automatické rozhodování ani profilování není použito.

