GDPR INFORMACE PRO
REGISTRACI NA KONFERENCI
Na základě nového nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 – obecné nařízení o
ochraně osobních údajů (GDPR). Z důvodu novelizace zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) Vás touto cestou žádáme o vyslovení souhlasu se
zpracováním osobních údajů dle níže uvedených podmínek.
BEZ ODSOUHLASENÍ TĚCHTO PODMÍNEK NENÍ MOŽNÁ REGISTRACE. Při registraci je tedy nutné tyto
podmínky odsouhlasit. Odkaz na registrační formulář ZDE.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Podmínky ochrany osobních údajů
Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby
společnost Univerzita Palackého v Olomouci, se sídlem Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc, IČ:
61989592 - Institut sociálního zdraví na UP v Olomouci (OUSHI) (dále jako „správce“) zpracovávala
Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
A.) Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem přihlášení na akci „ Konference:
Bezdrátové technologie a dítě se sluchovým postižením“. Na základě Vámi poskytnutých osobních
údajů bude po skončení konference vystavené potvrzení o účasti na konferenci.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou
nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů, jejichž registrací jste se přihlásili. Osobní údaje jsou
zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského
parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“).
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DOBA, PO NÍŽ BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
ZPRACOVÁVÁNY
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s účelem po dobu 3 let, pokud tento
souhlas neodvoláte.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH
ÚDAJŮ
Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně
odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: konference@oushi.upol.cz.
Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán
před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce
zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

OSOBY S PŘÍSTUPEM K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM
K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci, kteří poskytují vhodné
záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit
Vaše práva a Vaše osobní údaje. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu
nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění
zákonných požadavků.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
Správce můžete kontaktovat na emailu: konference@oushi.upol.cz. Správce je oprávněn požadovat
prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním
údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností
správce může být veškerá komunikace mezi Vámi a správcem monitorována.
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VAŠE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S OCHRANOU VAŠICH
OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení
zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů,
přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu
a další práva stanovená v GDPR.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU
Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Námitku je nutné podat správci.
V případě, že vznesete námitku proti zpracování, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále
nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad
Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší
informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU
Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění
povinností správce plynoucích z GDPR Úřadu pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.
Před tím, než byste tak učinili, Vás však zdvořile prosíme, abyste kontaktovali pověřence pro
ochranu osobních údajů Univerzity Palackého v Olomouci. Pozici pověřence pro ochranu osobních
údajů vykonává kancléř Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc (je možno
jej kontaktovat na této adrese, případně na e-mailu: dpo@upol.cz).
Další informace o svých právech v oblasti zpracování osobních údajů a o tom, jak svá práva na
Univerzitě Palackého v Olomouci uplatnit, naleznete na internetových stránkách Univerzity
Palackého v Olomouci, sekce Univerzita, oddíl Ochrana osobních údajů https://www.upol.cz/univerzita/ochrana-osobnich-udaju/.
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POVINNOST POSKYTNOUT OSOBNÍ ÚDAJE. NÁSLEDKY
NEPOSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V
případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní
údaje správci neposkytnete, nebude Vám moci vystavit doklad o účasti na konferenci.

PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení
osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné
podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
S potvrzením políčka SOUHLASÍM potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních
údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

TYTO PODMÍNKY NABÝVAJÍ ÚČINNOSTI DNEM 1. 9. 2020.
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