Prohlášení o ochraně osobních údajů pro účastníky
vzdělávacích akcí a konferencí
Sdružení pro výstavbu silnic, se sídlem Thámova 181/20, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ
60460491, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L,
vložka 52405 (dále jen „Správce“), zpracovává osobní údaje účastníků vzdělávacích akcí a
konferencí v rozsahu jméno, příjmení, název subjektu, za který se akce účastní, označení
vzdělávací akce nebo konference (datum a název), a to za účelem zajištění účasti těchto osob
na vzdělávací akci nebo konferenci a za účelem plnění daňových povinností.
Pokud k tomu subjekt údajů udělí souhlas, je Správce oprávněn jeho osobní údaje v rozsahu
soukromé emailové adresy fyzické osoby zpracovávat za účelem nabídky vzdělávacích akcí či
konferencí pořádaných Správcem. Tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například
zasláním emailu nebo dopisu na adresu správce, k rukám jednatele. Odvolání souhlasu není
dotčena zákonnost zpracování osobních údajů v době před odvoláním souhlasu. Pracovní
emaily obsahující označení domény právnické osoby, pro kterou fyzická osoba pracuje
(typicky ve tvaru jméno.příjmení@zaměstnavatel.cz), získává Správce od dotčeného
zaměstnavatele a zpracovává je bez ohledu na souhlas fyzické osoby.
Údaje jsou zpracovávány po dobu 10 let.
Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce může
zpracovávat i Pověřený člen sdružení společnost PRAGOPROJEKT, a.s., se sídlem Praha 4,
K Ryšánce 1668/16, PSČ 14754 a případně další osoby.
Subjekt údajů má právo kdykoli požádat Správce o potvrzení, zda osobní údaje, které se jej
týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto
osobním údajům a informacím o jejich zpracování za předpokladu, že poskytne dostatečné
informace umožňující identifikaci subjektu údajů.
Správce poskytne subjektu údajů na jeho žádost kopii zpracovávaných osobních údajů.
Subjekt údajů má právo na opravu osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.
Správce je povinen žádosti vyhovět do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, pokud je dán některý z důvodů
stanovených nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (obecným nařízením o
ochraně osobních údajů).

Subjekt údajů má právo požadovat omezení zpracování osobních údajů za podmínek
stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Subjekt údajů má právo, aby mu Správce poskytl informace o přijatých opatřeních, a to bez
zbytečného odkladu a nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti. Pokud správce
nepřijme opatření, o které požádá, informuje správce subjekt údajů o důvodech nepřijetí a o
možnosti podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se
bude subjekt údajů domnívat, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení
GDPR.

