Zásady zpracování osobních údajů
Účel
Na osobních údajích nám záleží. Proto veškerá zpracování osobních údajů probíhají v souladu s
příslušnými právními předpisy, zejména pak s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č.
2016/679 (GDPR). V tomto dokumentu naleznete všechny informace o tom, jak s vašimi osobními
údaji pracujeme.
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1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?
Správcem údajů, které nám sdělíte, je: Asociace pro mezinárodní otázky, z. s., IČ: 65999533, se
sídlem Žitná 608/27, Nové Město, 110 00 Praha 1, spolek vedený u Městského soudu v Praze pod
spisovou značkou L 8102 (dále jen AMO).
2. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme s Vaším souhlasem a proč?
Evidujeme pouze nezbytně nutné osobní údaje, které nám sdělíte při registraci na některou z našich
akcí nebo při odběru našich newsletterů. Zpravidla se jedná o
●
●
●
●
●

Jméno a příjmení
E-mailovou adresu
Afiliaci
Jazyk, kterým s Vámi komunikujeme
Audio a video materiály

Vstupem na akci, kterou pořádáme, dáváte souhlas s tím, že se můžete objevit na pořizovaných
fotografiích či audiovizuálním materiálu, které jsou dále využívány pro propagační účely. V průběhu
některých akcí může být taktéž pořizován videozáznam, který může být živě vysílán na facebookových
stránkách a následně archivován. Fotografie diváků, které na akcích pořídíme, jsou anonymní a jména
osob v publiku se neuvádějí.
3. Kdo má k Vašim údajům přístup?
Dbáme na to, aby Vaše údaje byly v bezpečí. Sami se snažíme zajišťovat co nejlepší technická i
organizační zabezpečení, aby se Vaše údaje nedostaly do nesprávných rukou. K Vašim osobním údajům
mají přístup pouze vybraní pracovníci AMO, kteří nimi potřebují nakládat z titulu jejich pozice.
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Vaše údaje uchováváme v elektronické databázi kontaktů softwarů MailChimp či Ecomail. V případě,
že se na akci registrujete prostřednictvím registračního formuláře na platformě Google Forms, jsou
Vámi vyplněné údaje uchovány v zabezpečeném dokumentu na serveru společnosti Google LLC.
4. Cookies
Cookies jsou malé datové soubory, které nám pomáhají zajišťovat funkčnost našich webových stránek,
případně Vám usnadňují jejich užívání. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí
webového prohlížeče. Cookies, které využíváme, jsou čistě technického rázu a neslouží k získání
jakýchkoliv osobních údajů. Pokud se Vám naše využívání cookies nelíbí, můžete je samozřejmě
zakázat prostřednictvím Vašeho webového prohlížeče. Jak na to, se dozvíte na webových stránkách
provozovatele Vašeho webového prohlížeče.
5. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme
Vaše fotografie a audiovizuální záznam uchováváme, dokud neodvoláte svůj souhlas, který jste nám
pro jejich pořizování udělili. V některých případech můžeme některé údaje uchovávat i déle, pokud
nám to ukládají právní předpisy nebo smluvní pravidla našich donorů. Některé anonymní údaje
(například zpětnou vazbu) můžeme uchovávat rovněž déle pro statistické účely. Vaše ostatní osobní
údaje, které nám poskytnete, uchováváme déle, než je nutné na základě našeho oprávněného zájmu, ale
maximálně po dobu 5 let. Pokud bude náš zájem trvat i po uplynutí této lhůty, požádáme Vás písemně
o jeho obnovení.
6. Kdy Vaše osobní údaje zpracováváme bez Vašeho souhlasu?
Pro každé zpracování Vašich osobních údajů musíme mít právní důvod, a ne každé zpracování vyžaduje
Váš souhlas (např. z pozice zaměstnavatele). Bez Vašeho souhlasu můžeme osobní údaje zpracovávat
na základě:
●

plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z právních předpisů (zejména zákon o
účetnictví 563/1991 Sb.);

●

oprávněného zájmu, například v případě, kdy Vám pošleme informační zprávy o naší činnosti
nebo pozvánky na naše akce.

7. Jak můžete svůj souhlas odvolat?
Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv bezplatně odvolat
napsáním na e-mailovou adresu info@amo.cz, poštou na adresu Asociace pro mezinárodní otázky, z.
s., Žitná 608/27, Nové Město, 110 00 Praha 1, případně datovou schránkou (c2y67v4). V případě,
že Vám posíláme e-maily na základě našeho oprávněného zájmu, můžete nám napsat, že už o podobné
e-maily nestojíte. Zasílání veškerých novinek a pozvánek můžete kdykoli zrušit také kliknutím na
odkaz „zrušit odběr“ v e-mailové komunikaci, kterou Vám zasíláme. Tento odkaz je vždy uveden v
každém hromadném emailu, který od nás dostanete. Po zrušení odběru dojde k vymazání Vašeho
kontaktu. Data jsou uchovávána do chvíle, kdy se rozhodnete pro „zrušení odběru“, jak již bylo
uvedeno, či do ukončení činnosti AMO.
8. Jaká práva máte v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů?
V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 máte ve vztahu ke svým osobním
údajům následující práva:
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●

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

●

Právo osobní údaje opravit či doplnit

●

Právo požadovat omezení zpracování

●

Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování

●

Právo požadovat přenesení údajů

●

Právo na přístup k osobním údajům

●

Právo být informován o porušení zabezpečení v určitých případech

●

Další práva stanovena v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679

V případě, kdy chcete některé ze svých práv uplatnit, Vás budeme muset požádat o prokázání Vaší
totožnosti, abychom zabránili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.
9. Informace o sdílení osobních údajů se třetími stranami:
Vaše osobní údaje z našich databází kontaktů neposkytujeme třetí straně. Výjimku tvoří pouze Vaše
osobní údaje vyplněné v rámci registrací na akci, kterou organizujeme s některou z našich partnerských
organizací.
10. Máte další otázky?
Tak a je to! Teď už o tom, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji víte úplně všechno! V případě
jakýchkoliv dotazů či nejasností v souvislosti se zpracováním osobních údajů i čímkoliv jiným se
nebojte napsat na info@amo.cz, případně se obrátit na naši kontaktní osobu ve věci správy osobních
údajů (Miloš Jodas - milos.jodas@amo.cz, +420 224 813 460). Dále nás můžete kontaktovat písemně
na výše uvedené adrese.
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