ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Co jsou to osobní údaje
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické
osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími
informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby.

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je AMCA, spol. s r.o., se sídlem Vyšehradská 320/40, 128 00 Praha 2, IČ: 27397718,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 109971 (dále jen
„Správce“).

Jaké osobní údaje zpracováváme
1. Osobní údaje, které nám sami sdělíte
Zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám poskytnete vyplněním online registračního formuláře pro
registraci do konferenčního systému naší společnosti, online registračního formuláře pro registraci na konkrétní
akci, online registračního formuláře pro registraci k aktivní účasti na konkrétní akci, nebo které nám sdělíte
prostřednictvím e-mailu, telefonu, faxu či jiného obdobného zařízení. Jedná se o jméno, příjmení, adresu,
pracoviště, telefon a e-mail.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. V případě, že osobní údaje nechcete poskytnout, nemůžeme Vás na
příslušnou akci zaregistrovat.
2. Osobní údaje třetích osob, které nám poskytnete
Poskytujete-li nám osobní údaje třetí osoby, je Vaší povinností informovat tuto osobu a zajistit si její souhlas
s těmito zásadami zpracování a ochrany osobních údajů.

Proč shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje
Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem zajištění Vaší účasti na příslušné akci. Jedná se o registraci
a umožnění přístupu na akci, zasílání organizačních informací o akci, vytváření a zasílání dokladů týkajících se
Vaší účasti na akci (potvrzení platby, potvrzení o účasti), tisk jmenovky, v případě Vaší aktivní účasti na akci také
o uvedení v programu akce.
V případě poskytnutí zvláštního souhlasu Vám zasíláme informace o dalších akcích v příslušném oboru nebo
oborech úzce souvisejících. Z odběru těchto informací se lze kdykoli snadno odhlásit kliknutím na příslušný
odkaz v informačním e-mailu nebo osobně e-mailem na amca@amca.cz.

Právní důvody zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě následujících právních titulů:
• uzavření a plnění smlouvy,
• výkon právních povinností,
• Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

Předávání osobních údajů třetím subjektům
Vaše osobní údaje můžeme předat třetím subjektům v následujících případech:
• příslušný subjekt je na základě zákona oprávněný k vyžádání těchto údajů,
• předání údajů je nutné pro doručení materiálů nebo písemností prostřednictvím doručovací služby
(např. zaslání publikace určené účastníkům akce poštou),
• předání údajů je nutné pro přípravu akce, na niž se registrujete (např. program akce připravuje třetí subjekt
– člen programového výboru akce; sborník příspěvků z akce připravuje třetí subjekt – vydavatel odborného
časopisu).
Neshromažďujeme údaje o platebních kartách použitých při platbě registračních a jiných poplatků. Platby
probíhají prostřednictvím zabezpečené platební brány mimo registrační systém Správce.

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme
Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro plnění svých smluvních závazků a pro plnění
povinností, které pro nás vyplývají z příslušných právních předpisů (týká se např. daňových dokladů). Osobní
údaje, které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž
byl souhlas udělen. Po zániku zákonného důvodu, na jehož základě dochází ke zpracování Vašich osobních
údajů, tato osobní data a všechny jejich existující kopie zlikvidujeme.

Zabezpečení osobních údajů
Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k osobním údajům jsme přijali organizační
a technická opatření. Mezi tato opatření patří organizační omezení zužující okruh osob oprávněných přicházet
do styku s osobními údaji a technické zabezpečení serverů a webových stránek proti neoprávněnému přístupu.
Přenos osobních údajů z Vašeho zařízení na naše servery je šifrovaný. Vaše údaje jsou uloženy na serverech
v zabezpečených datových centrech.
Osoby přicházející do styku s osobními údaji jsou poučeny o zásadách ochrany osobních údajů a při jejich
zpracování jsou vázány mlčenlivostí.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
Ve vztahu k vašim osobním údajům máte právo:
• na přístup k Vašim osobním údajům,
• na opravu, resp. doplnění osobních údajů,
• na výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut),
• na omezení zpracování osobních údajů,
• na přenesení osobních údajů,
• vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů,
• nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky,
zahrnujíce i profilování,
• být informován o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů.
Právo na přístup k osobním údajům
V případě zájmu o zaslání přehledu o spravovaných osobních údajích nás prosím kontaktujte e-mailem na
amca@amca.cz.
Současně máte právo na přístup k dalším informacím týkajících se Vašich osobních údajů (účely zpracování
osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje
byly nebo budou zpřístupněny, plánovaná doba uložení osobních údajů, existence práva požadovat od správce
opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku, právo podat stížnost u dozorového úřadu, veškeré
dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnost, že dochází
k automatizovanému rozhodování, včetně profilování).
Právo na opravu a doplnění osobních údajů
Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, neváhejte se na nás obrátit e-mailem na
amca@amca.cz. Některé osobní údaje můžete měnit přímo ve svém uživatelském účtu v našem konferenčním
systému.
Právo na výmaz osobních údajů
V případě zájmu o výmaz osobních údajů nás prosím kontaktujte e-mailem na amca@amca.cz. Toto právo se
nevztahuje na osobní údaje na dokumentech, které musíme uchovávat podle zákona.
Právo na výmaz lze uplatnit v těchto případech:
• osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
• subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
• subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro
zpracování,
• osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
• osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
• osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1
obecného nařízení GDPR (jedná se o osobní údaje dětí mladších 16 let).

Právo na přenositelnost osobních údajů
Jedná se o právo získat poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil. Zároveň máte i právo na to,
aby správce předal Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
jinému správci, je-li to technicky proveditelné.
Podmínky k aplikaci práva na přenositelnost:
• musí jít o zpracování založené na právním důvodu souhlasu či smlouvě,
• zpracování se provádí automatizovaně.
Právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů
Toto právo se týká osobních údajů zpracovávaných na základě oprávněného zájmu správce. Tyto osobní údaje
nezpracováváme
Právo podat stížnost dozorovému úřadu
Pokud zpracování Vašich osobních údajů považujete za protiprávní, máte právo podat stížnost Úřadu pro
ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud se nejprve obrátíte na nás (e-mail: amca@amca.cz,
t: +420 731 496 062).
Tyto Zásady zpracování a ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1. 11. 2020.

