Zásady ochrany osobných údajov
Vážime si Váš záujem o účasť v projekte Tvoja šanca a chceme, aby ste vedeli, že Vaše osobné údaje strážime ako
oko v hlave, inými slovami s Vašimi osobnými údajmi pracujeme s najvyššou mierou ochrany a v súlade s platnými a
účinnými predpismi na ochranu osobných údajov. V tomto dokumente nájdete informácie, ktoré sme Vám v
súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov ako ich správca povinný oznámiť.
Kto sme?
nezisková organizácia
Nadání a dovednosti o.p.s.
IČO: 24295124
so sídlom Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1
zapísaná v registri Okresního soudu v Praze, ev .: O 921
kontaktný e-mail: info@nadaniadovednosti.cz
(ďalej len "nezisková organizácia")
Čo znamenajú niektoré pojmy používané v týchto zásadách?
Osobné údaje sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná
fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý
identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jeden alebo viaceré
špecifické prvky fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity
tejto fyzickej osoby.
Spracovanie osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných
údajov, ktorá je vykonávaná s pomocou alebo bez automatizovaných postupov, ako je zhromaždenie,
zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie,
používanie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie,
obmedzenie, vymazanie alebo zničenie.

V akom rozsahu budeme Vaše osobné údaje spracovávať?
1. O záujemcoch o účasť v projekte Tvoja šanca spracovávame tieto osobné údaje uvedené v prihláške:
- meno a priezvisko;
- dátum narodenia;
- adresa bydliska;
- telefónne číslo;
- emailová adresa;
- adresa facebookového profilu;
- názov školy vrátane adresy, kde záujemca o účasť v projekte študuje;
- ročník a odbor štúdia;
- plány do budúcnosti - štúdium, zamestnanie;
- záujmy;
- úroveň jazykových zručností;
- dôvod sociálneho znevýhodnenia;
- motivácia pre účasť v projekte.
2. O účastníkoch projektu Tvoja šance spracovávame tieto osobné údaje:
- meno a priezvisko;
- dátum narodenia;
- adresa bydliska;
- telefónne číslo;
- emailová adresa;
- adresa facebookového profilu;
- názov školy vrátane adresy, kde záujemca o účasť v projekte študuje;
- ročník a odbor štúdia;
- plány do budúcnosti- štúdium, zamestnanie;
- záujmy;
- úroveň jazykových zručností;
- dôvod sociálneho znevýhodnenia;
- motivácia pre účasť v projekte;

- meno a priezvisko zákonného zástupcu;
- kontakt na zákonného zástupcu;
- audio-vizuálny materiál vytvorený počas projektu či dobrovoľne daný účastníkom;
- a ďalšie informácie poskytnuté účastníkom dobrovoľne za účelom maximálnej účinnosti projektu.
Pre aké účely spracovávame Vaše osobné údaje a aký je právny základ pre ich spracovanie?
1. Osobné údaje záujemcov o účasť v projekte Tvoja šanca spracovávame pre účely administrácie záujemcov a ich
následného hodnotenia a výberu účastníkov projektu Tvoja šanca. Osobné údaje spracovávame na základe prihlášky
do projektu. Takéto spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre účasť vo výberovom konaní do projektu.
Poskytnutie osobných údajov v rámci výberového konania do projektu Tvoja šanca je zmluvnou požiadavkou a bez
týchto údajov nie je možné sa projektu zúčastniť.
2. Osobné údaje účastníkov projektu Tvoja šanca spracovávame:
a. pre účely uskutočnenia a realizácie projektu, tj. pracujeme s nimi, ako najlepšie môžeme, aby sme mohli
účastníkovi poskytnúť čo nejpersonifikovanějšiu podporu, na ktorú má v rámci projektu Tvoja šanca nárok, napr.
pri konzultáciách s kariérnym poradcom, plánovanie individuálneho programu účastníka, apod.
b. z dôvodu prezentácie projektu na webových stránkach projektu a na sociálnych sieťach.
c. za účelom propagácie projektu v médiách, a to na základe súhlasu udeleného účastníkom.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že Vaše osobné údaje môžeme aj po zaniknutí dôvodov pre ich spracovanie
uvedených vyššie ďalej spracovávať:
- pre splnenie právnej povinnosti, ktorá vyžaduje spracovanie podľa práva Európskej únie alebo členského štátu,
ktoré sa na nás vzťahuje;
- v anonymnej a agregovanej podobe na štatistické a analytické účely;
- pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov.
Ako dlho budeme Vaše údaje uchovávať?
1.
2.

Osobné údaje záujemcov o účasť v projekte uchovávame po dobu 1 roka od ich poskytnutia.
Osobné údaje účastníkov výberového konania uchovávame po dobu 3 rokov od ukončenia realizácie projektu,
najmä z dôvodu referencie na históriu projektu.

Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov?
V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov:
- máte právo na prístup k svojim osobným údajom, teda vedieť, aké osobné údaje o Vás spracovávame;
- máte právo na opravu Vašich osobných údajov a v prípade, že bude naplnený niektorý zo zákonných dôvodov
aj na ich vymazanie, prípadne obmedzenie ich spracovania;
- právo na prenosnosť údajov (tj. právo na to, aby Vaše osobné údaje boli na základe Vašej žiadosti poskytnuté
inej spoločnosti);
- ak Vaše osobné údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu, máte právo namietať proti takémuto
spracovaniu;
- ak Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, a
to zaslaním odvolania súhlasu na e-mail: info@nadaniadovednosti.cz.
Koho môžete v záujme ochrany svojich osobných údajov kontaktovať?
Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje nie sú spracovávané v súlade s právnymi predpismi, môžete nás kedykoľvek
kontaktovať a budeme Vašu žiadosť bezodkladne riešiť. V prípade, že nebudete spokojný, máte právo podať
sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je v Českej republike Úřad na ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora
27, 170 00 Praha 7 (https://www.uoou.cz/). Samozrejme sa vždy môžete obrátiť na dozorný úrad priamo.

Čo by ste ešte mali vedieť?
Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym ďalším osobám, okrem nasledujúcich kategórií príjemcov alebo
spracovateľov, ktoré si starostlivo vyberáme a kontrolujeme ich:
a) u záujemcov o účasť v projekte:
- donátori projektu, a to za účelom procesu výberového konania účastníkov; najmä spoločnosti Samsung Electronics
Czech and Slovak, s.r.o., so sídlom V parku 2323/14 Praha 4, 148 00, Česká republika, IČO: 289 87 322, zapísanej v
obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, sp. zn. C 158046, ktorá Vaše osobné údaje ďalej spracuje ako ďalší
správca osobných údajov. Informácie o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Samsung sú dostupné tu:
https://www.samsung.com/cz/info/privacy/.
b) pre účastníkov projektu:
- poskytovatelia IT a technických riešení,
- subjekty poskytujúce marketingové, grafické a PR služby,
- donátori projektu,
- subjekty poskytujúce priame služby účastníkovi projektu, napr. kariérny poradca,
- subjekty poskytujúce právne, daňové a účtovné služby.
Týmto príjemcom alebo spracovateľom sprístupňujeme Vaše osobné údaje len v nevyhnutne potrebnom rozsahu.
Tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 2.1.2019.

