Zá sady ochrany a zpracová nı́ osobnı́ch ú dajů

Pro bono aliance
IČO: 266 40 783
se sídlem Za Poříčskou bránou 365/21, Karlín, 186 00 Praha 8
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 61244
(dále jen „Pro bono aliance“)

Spolek Pro bono aliance je neziskovou organizací, která mj. pořádá a organizačně a administrativně
zajišťuje vzdělávací akci Škola lidských práv (dále jen „ŠLP“), určenou studentům právnických fakult.
Pro bono aliance si je vědoma významu ochrany osobních údajů účastníků svých akcí, a proto při
uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy,
zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zákonem č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů, zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č.
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a dále dle příslušných ustanovení
občanského zákoníku.

1. Zpracování osobních údajů z registračního formuláře
Pro bono aliance je, jakožto pořadatel vzdělávací akce ŠLP a tím i správce osobních údajů jejích
účastníků, oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje získané prostřednictvím přihlašovacího
formuláře, dostupného na webových stránkách ŠLP (www.skolalidskychprav.cz).
Po vyplnění a odeslání přihlašovacího formuláře jsou zpracovávány všechny údaje, které jsou
v přihlašovacím formuláři dotazovány; jméno a příjmení, datum narození, emailová adresa a telefon,
stravovací diety a další údaje, které do formuláře uvedete.
Účelem zpracování osobních údajů je zejména řádná registrace na ŠLP, poskytování informací a
instrukcí účastníkům, informování o novinkách týkajících se ŠLP, evidence účastníků a provádění
dalších činností za účelem řádné a včasné organizace a realizace ŠLP. Uvedeným účelům zpracování
Vašich osobních údajů odpovídá právní důvod zpracování spočívající v plnění smlouvy (organizace a
realizace ŠLP) a také z důvodů medializace ŠLP (více níže v části 2. těchto Zásad zpracování osobních
údajů (dále též jen „Zásady“)).

2. Zpracování dalších údajů
Na základě Vašeho souhlase s těmito Zásadami můžeme zpracovávat a shromažďovat Vaše fotografie,
audio a video záznamy, z nichž lze poznat Vaši totožnost, které mohou být použity k prezentaci a
medializaci ŠLP na webových stránkách ŠLP, na facebookové stránce ŠLP (Škola lidských práv - pátá
fakulta) a v propagačních materiálech ŠLP (například závěrečná zpráva za uplynulý ročník ŠLP), a to i
nad rámec zákonné zpravodajská licence, která vychází z příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.
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3. Doba zpracovávání a uchovávání osobních údajů
Vaše osobní údaje podle části 1. i podle části 2. těchto Zásad jsou zpracovávány po dobu nezbytně
nutnou k organizaci a realizaci ŠLP a dále jsou uchovávány po dobu 10 let ode dne skončení příslušného
ročníku ŠLP nebo do odvolání Vašeho souhlasu s těmito Zásadami (viz níže). Údaje jsou uchovávány
(nad rámec důvodů uvedených výše) také za účelem případné ochrany oprávněných zájmů Pro bono
aliance (evidenční účely, uplatnění a výkon práv atd.).

4. Okruh osob majících přístup k osobním údajům
Zpracování Vašich osobních údajů je prováděno jak manuálně osobami, které se podílejí na organizaci
ŠLP, tak i automatizovaně v elektronické podobě prostřednictvím formuláře na webových stránkách
ŠLP. Osoby, které se podílejí na organizaci, mohou pověřit zpracováním osobních údajů za výše
uvedenými účely i třetí osoby (např. poskytovatele IT a účetních služeb, smluvní dodavatele služeb a
další osoby podílející se na pořádání ŠLP).

5. Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte v souladu s předpisy upravujícími zpracování
osobních údajů tato práva:
-

-

právo na přístup k osobním údajům (na první výzvu je poskytnutí bezplatné, další výzvy
mohou být zpoplatněny částkou odpovídající administrativnímu úkonu),
právo požadovat opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
právo na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které
byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně,
právo na omezení zpracování osobních údajů,
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, po níž bude zpracování osobních
údajů ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež
převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem
případné vymáhání právních nároků. V případě vznesení námitky proti zpracování údajů
podle části 2. těchto Zásad bude jejich zpracování ukončeno vždy,
právo na přenositelnost údajů a
právo na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Výše uvedená práva můžete uplatnit prostřednictvím emailové adresy vdohnal@probonoaliance.cz,
stížnost můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha
7. Více informací naleznete na webových stránkách www.uoou.cz.

Vaše případné dotazy či žádosti o podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů můžete
směřovat na Mgr. Vítězslava Dohnala prostřednictvím emailové adresy vdohnal@probonoaliance.cz.
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