Zásady ochrany osobních údajů
Kdo je správce osobních údajů:
Daflex System s.r.o., (IČ: 041 99 294, DIČ: CZ 041 99 294), Kunčice pod Ondřejníkem 425, 739 13
a Zdravé Beskydy, s.r.o., (IČ: 293 84 249), Kunčice pod Ondřejníkem 425, 739 13.
V průběhu zpracování dat nás můžete kontaktovat: telefonicky: +420 774 335 622 nebo e-mailem: daflex@email.cz
K zabezpečení osobních údajů správce přijal vhodná technická a organizační opatření a přístup k nim mají pouze pověřené
osoby. Po uplynutí doby uchování osobních údajů budou tyto údaje vymazány.

1. Úvod
1.1. Daflex System s.r.o. a společnost Zdravé Beskydy, s.r.o. zpracovávají osobní údaje v souladu s platnými právními
předpisy, zejména dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a s obecným nařízením EU 2016/679 o ochraně
osobních údajů.
1.2. Daflex System s.r.o. a společnost Zdravé Beskydy, s.r.o. jsou pořadateli akcí (dále jen „pořadatel“) a spravuje vybrané
osobní údaje účastníků akcí (dále jen „účastník“). Tento informační dokument shrnuje informace o sbíraných datech a o
nakládání s nimi. Dokument je poskytnut všem účastníkům a zájemcům o účast v elektronické podobě při online registraci a
na místě konání akce v listinné podobě.
1.3. Při elektronické registraci k účasti na akci a podpisem prezenční listiny na místě akce účastník potvrzuje, že se s tímto
dokumentem seznámil, a že s jeho zněním souhlasí. Pořadatel zajišťuje, aby se účastníci s dokumentem seznámili, a dle
zájmu poskytuje relevantní dodatečné informace.

2. Zpracování osobních údajů účastníků
2.1. Společnosti Daflex System s.r.o. a Zdravé Beskydy, s.r.o. zpracovávají osobní údaje klienta v následujícím rozsahu:






jméno, příjmení, akademický titul:
e-mail. adresa:
telefonní číslo:
zaměstnavatel a pracovní pozice:
Ve vybraných případech nutných pro plnění projektů např. vystavení a propagace Certifikátů, koupě nebo
zapůjčení zboží sortimentu značky Daflex System® také:







datum narození:
identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby:
výška a hmotnost postavy
číslo občanského průkazu

(případně jiné doplňující kondiční informace na určení velikosti textilních výrobků a používání sortimentu značky Daflex System ®):

(doklad pro potvrzení o zapůjčení zboží nebo převzetí zboží do komisního prodeje) :

adresa bydliště:
2.2. Provedením registrace v elektronické nebo listinné formě uděluje účastník souhlas se zpracováním jeho osobních údajů:




obrazový záznam (fotografie) účastníka v rámci akce, propagace,
zvukový či audiovizuální záznam účastníka v rámci akce, propagace.
2.3. Účastník bere na vědomí, že zpracování jeho osobních údajů v rozsahu dle čl. 2.1. je nezbytné pro účely splnění právní
povinnosti, která se vztahuje na pořadatele jako správce osobních údajů. Poskytnutí těchto osobních údajů účastníkem je
povinné, bez těchto údajů nemůže pořadatel plnit své zákonem stanovené povinnosti vyplývající z účastníkovy registrace.
2.4. Účelem zpracování osobních údajů pořadatelem takto získaných je výhradně evidence účastníků akce, umožnění jejich
účasti na akci a plnění povinností pořadatele uložených zákonem o účetnictví, poskytovateli dotace / veřejné podpory a
právními předpisy o poskytování dotace / veřejné podpory, zejména prokázání účelného vynaložení veřejných prostředků.
2.5. Zpracovávané osobní údaje jsou získány dobrovolně přímo od účastníků akcí. Osobní údaje jsou pořadatelem
zpracovávány po dobu nutnou pro splnění všech povinností pořadatele jako příjemce podpory a dle právních předpisů o
účetnictví, event. o veřejné podpoře. Osobní údaje, které nejsou výše uvedeného druhu, jsou pořadatelem archivovány
nejdéle po dobu 10 let od poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních informací.
2.6. Osobní údaje dle čl. 2 může pořadatel předat příslušným orgánům veřejné moci v rámci plnění povinností dle zvláštních
právních předpisů (zejm. příslušnému správci daně za účelem plnění povinností dle zákona, nebo poskytovateli dotace v
rámci prokazování účelného vynaložení peněžních prostředků). Osobní údaje účastníka nepředává pořadatel jiným osobám či
do třetích zemí mimo EU a států Madridské dohody.
Podpis ...................................................
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3. Osobní údaje v obrazových a audiovizuálních záznamech
3.1. Pořadatel je oprávněn v průběhu akce pořizovat audiovizuální přenosy a záznamy účastníků a tyto záznamy ukládat pro
účely jejich následného použití dle tohoto článku.
3.2. Osobní údaje dle článku 2.2 je pořadatel oprávněn zpracovávat pro účely dokumentace akce a zpracování
marketingových a prezentačních materiálů propagujících činnost pořadatele, a to ve formě elektronické nebo ve formě
listinných propagačních materiálů. Záznamy obsahující osobní údaje účastníka je pořadatel oprávněn zveřejňovat
elektronickou formou na internetových stránkách pořadatele.
3.3. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle článku 2.2 je účastník oprávněn kdykoli odvolat, písemnou žádostí zaslanou
pořadateli na adresu sídla, případně na e-mail. adresu daflex@email.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost
zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

4. Informace o podmínkách zpracování osobních údajů pořadatelem
4.1. Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje účastníků manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím svých
oprávněných pracovníků. Osobní údaje zpracovávané v elektronické podobě jsou zpracovávány ve formě evidencí na
zabezpečených elektronických úložištích pořadatele, s omezeným přístupem třetích osob. Osobní údaje získané v listinné
podobě zpracovává pořadatel v rámci listinných spisů uložených v zabezpečených prostorách pořadatele, bez přístupu třetích
osob.
4.2. Pořadatel zabezpečuje zpracovávané osobní údaje pomocí organizačních,
zabezpečení, zejména prostřednictvím nastavení přístupových práv zaměstnanců
fyzickým zabezpečením prostor a datových nosičů a prostředky softwarové ochrany
prostřednictvím sítě internet. Pravidla ochrany osobních údajů stanoví zvláštní interní

fyzických a softwarových prostředků
k příslušným informačním systémům,
před neoprávněným přístupem k datům
předpis pořadatele.

4.3. Pořadatel v rámci zpracování osobních údajů účastníků neprovádí žádné automatizované rozhodování nebo profilování,
mající pro účastníka právní účinky nebo účastníka se jakkoli významně dotýkající. Pořadatel nezpracovává o účastnících
žádné údaje zvláštní kategorie (údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství v odborech,
trestních deliktech či pravomocném odsouzení. O podrobném zdravotním stavu, sexuální orientaci. Nezpracovává ani genetické, biometrické údaje a osobní údaje dětí).

5. Informace o právech účastníka v rámci zpracování osobních údajů
5.1. Účastník má právo požadovat na pořadateli, aby mu poskytl přístup k jeho zpracovávaným osobním údajům ve formě
výpisu zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování.
5.2. V případě, že se účastník domnívá, že pořadatel jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s identifikovaným účelem nebo
s právními předpisy, je oprávněn na pořadateli požadovat vysvětlení a sjednání nápravy. Zpracovává-li pořadatel nepřesné
osobní údaje účastníka, je tento oprávněn požadovat jejich opravu.
5.3. Účastník je oprávněn požadovat na pořadateli výmaz jeho osobních údajů, pokud tyto osobní údaje přestaly být
potřebné pro vymezené účely zpracování, pokud odvolal svůj souhlas se zpracováním údajů a pokud pro toto zpracování
neexistuje žádný jiný důvod. Účastník je oprávněn požadovat na pořadateli omezení zpracování osobních údajů v případě,
kdy účastník popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby pořadatel mohl přesnost
zpracovávaných údajů ověřit.
5.4. V případě, že pořadatel zpracovává osobní údaje účastníka na základě jeho souhlasu ve smyslu čl. 3., je účastník
oprávněn vznést námitku proti zpracování těchto osobních údajů, pokud zároveň uvede důvody, týkající se jeho konkrétní
situace. Pořadatel je na základě námitky povinen zpracování údajů ukončit, pokud neprokáže, že důvod zpracování spočívající
v ochraně jeho zájmů převažuje nad zájmy a svobodami účastníka.
5.5. V případě podezření, že pořadatel zpracovává osobní údaje účastníka v rozporu s právními předpisy nebo se smlouvou
nebo nevyhoví-li pořadatel některému z výše uvedených požadavků účastníka, je účastník oprávněn podat stížnost
dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podpisem stvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a a souhlasím dne: ........................................


jméno, příjmení, akademický titul:



e-mail.:



adresa:



telefonní číslo:



Poznámka:

zaměstnavatel a pracovní pozice:

Podpis:
Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25. 05. 2018

...............................................
GDPR str. č. 2/2

