ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
účastníků konferencí pořádaných DDeM, s.r.o.

1.

Správce. Správcem osobních údajů je společnost DDeM, s.r.o., se sídlem Polská 1184/10, Vinohrady, 120 00
Praha 2, IČO: 26780577, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C
93278 (dále jen “Správce”).

2.

Kontakt. Správce lze kontaktovat e-mailem na adresu: osobniudaje@ddem.cz nebo telefonicky na infolince
+420 222 250 300 v pracovní dny od 10.00 do 16.00 hod., případně písemně na adresu jeho sídla uvedenou
výše.

3.

Účastník. Správce zpracovává osobní údaje účastníků Správcem pořádané akce, zejména konferencí (dále jen
„Účastník“).

4.

Zpracovávané osobní údaje. Správce zpracovává osobní údaje Účastníka v rozsahu: (i) identifikačních údajů
- jména a příjmení, (ii) kontaktních údajů – telefonního čísla a emailu, (iii) obchodní firmy zaměstnavatele
Účastníka, a (iv) zvukových, obrazových nebo zvukovo-obrazových záznamů Účastníka.

5.

Účel zpracování. Osobní údaje Účastníka jsou zpracovávány zejména za účelem nabízení účasti a zajištění
účasti na dalších akcích (konferencích) pořádaných Správcem, a zaslání výstupu z akce, zejména prezentací,
jiných podkladů a materiálů a zvukových, obrazových nebo zvukovo-obrazových záznamů Účastníka, a to
poštou, e-mailem, sms, či jinou formou elektronické komunikace.

6.

Následek neuvedení údajů. Poskytnutí osobních údajů Účastníkem je dobrovolné. S ohledem na účel
zpracování, neuvedení některého ze Správcem požadovaných údajů nebo uvedení nepřesného údaje, může
mít za následek nemožnost zajištění účasti Účastníka na pořádané akci, nemožnost úplného informování
Účastníka o pořádaných akcích, jakož i nemožnost úplného předávání informací a aktuálních otázkách či
záležitostech. Tyto následky mohou nastat i po zablokování či výmazu příslušných osobních údajů na žádost
Účastníka.

7.

Způsob zpracování. Zpracování osobních údajů provádí Správce. Správce je oprávněn zpracovávat osobní
údaje také prostřednictvím třetích stran. Při zpracování nedochází k automatizovanému zpracování. Osobní
údaje nebudou předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

8.

Doba zpracování. S ohledem na účel zpracování, je Správce oprávněn zpracovávat osobní údaje Účastníků po
dobu nezbytně nutnou k zajištění účelu zpracování, tj. zpravidla do doby, než Účastník oznámí Správci, že už
si další zpracovávání údajů nepřeje nebo souhlas odvolá, omezí nebo vznese námitku, ledaže delší uchovávání
určitých osobních údajů bude odůvodněno potřebou ochrany práv nebo určení, výkonu nebo obhajoby
právních nároků.

9.

Práva při zpracování osobních údajů. Správce tímto informuje Účastníky jako subjekty údajů o jejich
základních právech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů, a to v souladu s ustanovením článku
13 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“):
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Právo na přístup k osobním údajům. Každý Účastník je oprávněn získat od Správce potvrzení o
zpracování svých osobních údajů, přístup ke zpracovávaným osobním údajům (včetně případné kopie
zpracovávaných osobních údajů) a přístup k dalším informacím a vysvětlení o zpracovávání jejich
osobních údajů.
Právo na opravu. Každý Účastník má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil
nepřesné osobní údaje nebo s přihlédnutím k účelům zpracování doplnil neúplné osobní údaje, které
se ho týkají.
Právo na výmaz, omezení nebo námitku. Každý Účastník má právo na to, aby Správce bez zbytečného
odkladu ukončil nebo omezil zpracování osobních údajů, které se ho týkají, nebo může proti
zpracovávání údajů, které se ho týkají vznést námitku, ledaže je zpracování nezbytné pro potřebou
ochrany práv nebo určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
Právo na přenositelnost. Účastník má právo získat své osobní údaje, jež poskytl Správci, ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému
správci, je-li to technicky proveditelné. Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena
práva a svobody jiných osob.
Právo podat stížnost. Každý Účastník, který se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů došlo
k porušení zákona o ochraně osobních údajů, GDPR či jiných právních předpisů, je oprávněn podat
stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, kontakt: www.uoou.cz.

