INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO DĚTI
V SOUVISLOSTI S REGISTRACÍ V INTERNETOVÉM KURZU „V RYTMU ZDRAVÍ“
Ahoj!
níže uvedené Ti slouží k získání všech potřebných informací o zpracování Tvých osobních údajů v souvislosti s Tvojí
registrací v Internetovém kurzu „V rytmu zdraví“.
Kdo bude správce Tvých osobních údajů - tedy ten, kdo Tvoje osobní údaje sbírá?
My! Tedy – Potravinářská komora České republiky!
Co je osobní údaj a jaké Tvoje osobní údaje budeme zpracovávat?
Pokud se účastníš Internetového kurzu s Tvojí třídou s cílem soutěžit a třeba i vyhrát, tak o Tobě budeme zpracovávat
následující osobní údaje:
▪

pohlaví;

▪

rok narození;

▪

iniciály;

▪

název a adresu Tvé školy;

▪

přiřazený kód;

▪

výsledky v soutěži (v bodech);

▪

soubory cookies (malé soubory z Tvého počítače);
a

▪

jakékoliv osobní údaje,
dobrovolně poskytnuty.

které

nám

budou

Pokud se účastníš Internetového kurzu BEZ možnosti soutěžit, tak budeme zpracovávat následující osobní údaje:
▪

pohlaví;

▪

rok narození;

▪

iniciály;

▪

přiřazený kód;

▪

soubory cookies (malé soubory z Tvého počítače);
a

▪

jakékoliv osobní údaje,
dobrovolně poskytnuty.

které

nám

budou

Proč od Tebe chceme osobní údaje a co s nimi budeme dělat?
Účelem zpracování osobních údajů je vytvoření a potvrzení Tvojí registrace do Internetového kurzu „V rytmu zdraví“
a následné možnosti soutěžní nebo nesoutěžní účasti v Internetovém kurzu „V rytmu zdraví“.
Pokud by se v průběhu soutěže stalo, že bude nutno zpracovávat Tvoje osobní údaje nad rámec výše uvedeného, vyžádáme
si vždy Tvůj souhlas nebo Tvého rodiče, takže žádný strach! Nevíme toho o Tobě více, než nám Ty sám/sama prozradíš.
Musím poskytovat osobní údaje?
Neboj, poskytnutí Tvých osobních údajů je dobrovolné, ale pokud nám Tvé osobní údaje neposkytneš, nebudeš se moct
zaregistrovat a účastnit Internetového kurzu „V rytmu zdraví“ a ani soutěžit.
Kdo dále může mít přístup k Tvým osobním údajům?
Tvé osobní údaje musíme občas zpřístupnit i dalším osobám, a to:
▪

našim zaměstnancům a dalším úzce spolupracujícím osobám v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování;

▪

poskytovatelům počítačových (IT) služeb;

▪

a samozřejmě i Tvému učiteli.

Poskytujeme je samozřejmě jen v nezbytně nutném rozsahu a pouze tak, že na první pohled není možné poznat, že jsou přímo
od Tebe či Tvoje.
Dostanou se Tvé osobní údaje do zahraničí?
Ne, nemáme to v úmyslu!
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Jak dlouho si Tvé osobní údaje uložíme?
Maximálně k nim budeme mít přístup po dobu Tvojí účasti v Internetovém kurzu „V rytmu zdraví“. Ve výjimečných
případech může doba uchování dosahovat až tři roky.
Jaká máš práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?
V souvislosti s prováděným zpracováním osobních údajů máš následující práva, která by v případě nutnosti za Tebe mohli
vykonávat klidně i Tvoje rodiče:
▪

právo požadovat přístup k Tvým osobním údajům a právo získat jejich kopii;

▪

právo na opravu osobních údajů (pokud Ty nebo rodiče shledají, že jsou nepřesné);

▪

právo na výmaz;

▪

právo na omezení zpracování;

▪

právo na přenositelnost osobních údajů;

▪

právo vznést námitku;

▪

právo podat stížnost u dozorového úřadu.

A jak můžeš Ty nebo Tvoje rodiče za Tebe tato práva uplatnit? Jednoduše! Na jednu z kontaktních adres nám zašli
odpovídající žádost.
My se vynasnažíme, abychom Tobě a/nebo rodičům doručili odpověď na žádost co nejdříve, nejpozději však do jednoho
měsíce. Kdybychom měli těžkosti s odpovědí, můžeme lhůtu prodloužit na dva měsíce, ale o tom bychom Tě včas
informovali!
Potravinářská komora České republiky
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