POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
I.

Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů
Autor projektu David Dlouhý (dále jen „Správce“) je v souladu s Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (dále jen „GDPR“) správcem Vámi poskytovaných osobních údajů, na
kterého se můžete obracet v případě dotazů či nesrovnalostí se zpracováním osobních
údajů.

II.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
E-mailová adresa: spravce.powershell@gmail.com

III.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů
Správce bude pro níže uvedené účely zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu:
•

E-mailová adresa;

•

Mobilní telefon – číslo;

•

Adresa a jméno školy (pracoviště);

•

Volitelně:
o Jméno;
o Příjmení;
o Pozice ve škole (pracovní pozice);

(dále jen „Osobní údaje“)

IV.

Účely zpracování osobních údajů
Účelem zpracování Vašich Osobních údajů je:
Ověření Vás jako kontaktní osoby, které také bude poskytnut výukový balíček
s názvem „Výukové materiály – Klasický balíček“ a následné odeslání balíčku na
kontaktní e-mailovou adresu.
Právním základem pro zpracování Vašich Osobních údajů je vyplnění formuláře na
objednávku materiálů, kdy Vy jako vyplňovatel údajů pro provedení jste přijal
opatření před odesláním formuláře ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

V.

Příjemci Osobních údajů
Při zpracování Osobních údajů může docházet k jejich poskytnutí třetím stranám, tj.
zpracovatel osobních údajů. Zpracovatel osobních údajů, který v rámci výše
uvedeného účelu zpracovávaná Osobní údaje z pověření Správce, je konkrétně:
•

VI.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100, 506
01 Jičín, IČO: 60116820, jako zaštiťující organizace objektu

Práva subjektu údajů
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte vůči Správci zejména
právo:
•

Na přístup k Osobním údajům,

•

Na opravu nepřesných nebo neúplných Osobních údajů,

•

Na výmaz Osobních údajů, jsou-li splněny podmínky dle GDPR,

•

Na omezení zpracování Osobních údajů, jsou-li splněny podmínky dle
GDPR,

•

Na přenositelnost údajů,

•

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud máte pocit, že
s Vašimi Osobními údaji není nakládáno v souladu s právními předpisy.

Prostřednictvím kontaktů v ustanovení II. tohoto poučení je Vám v případě nejasností
k dispozici pověřenec (správce) pro ochranu osobních údajů.

VII.

Doba zpracování
Správce bude Vaše Osobní údaje zpracovávat po dobu ne delší, než je nezbytné pro
účely, pro které jsou zpracovávány.

