INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO UČITELE
V SOUVISLOSTI S REGISTRACÍ A ÚČASTÍ V INTERNETOVÉM KURZU „V RYTMU ZDRAVÍ“
Vážený učiteli,
níže uvedené informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování Vašich osobních údajů,
včetně zvláštní kategorie osobních údajů, správcem těchto údajů, a to v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Obecné nařízení
o ochraně osobních údajů“).
Správce
Potravinářská komora České republiky, se sídlem Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha, IČO: 631 10 652, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 58921; e-mail: [foodnet@foodnet.cz], tel.: [+420
296 411 187] (dále jen „My“ nebo také „Správce“).
Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u Správce jmenován.
Osobní údaje, jež o Vás Správce zpracovává
Tyto informace obsahují základní informace o zpracování Vašich osobních údajů při užívání internetových stránek
[www.vrytmuzdravi.cz] a účasti v našem internetovém kurzu a soutěži „V rytmu zdraví“ (dále jen „Internetový
kurz“).
Respektujeme zásadu minimalizace údajů, když uchováváme pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené
na nezbytný rozsah ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány.
V rámci účasti v Internetovém kurzu o Vás zpracováváme následující osobních údajů:
▪

Váš titul, jméno a příjmení;

▪

Vaši školní e-mailovou adresu a školní telefonní číslo;

▪

název a adresu školy;

▪

informace Vámi založené o třídě/třídách;

▪

přihlašovací jméno a heslo;

▪

soubory cookies.

Účel zpracování Vašich osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování:
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je vytvoření Vaší registrace a následně registrace Vaší třídy do Internetového
kurzu pro možnost účasti žáků v Internetovém kurzu.
Zpracování osobních údajů za těmito účely je tak nezbytné pro vytvoření registrace Vaší a Vaší třídy do Internetového
kurzu, pro účast žáků v soutěži, pro vyplňování evaluačního dotazníku, analýzu a vyhodnocování odpovědí a pro zasílání
automatických e-mailů související pouze s Internetovým kurzem, kdy právním základem je plnění smlouvy.
Pokud by bylo pro nás dále žádoucí zpracovávat Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis,
či naše oprávněné zájmy nebo oprávněné zájmy třetí strany, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.
Poučení o Vaší (ne)povinnosti poskytnout osobní údaje:
Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné a nejste k tomu tedy povinen/a. Poskytnutí osobních údajů za výše
uvedenými účely je však nutné pro možnost vytvoření registrace Vaší a Vaší třídy do Internetového kurzu.
Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
Zpřístupňujeme Vaše osobní údaje následujícím kategoriím dalších osob:
▪

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

▪

poskytovatelům cloudových a dalších IT služeb;
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▪

dodavatelům jiných služeb v rozsahu nezbytném pro poskytnutí takových služeb;

▪

takovým subjektům, u nichž to vyžadují právní předpisy nebo pravomocná rozhodnutí orgánů veřejné moci,
nebo u nichž je to nezbytné za účelem uplatnění či ochrany práv a zájmů Správce.

Předávání osobních údajů do zahraničí
Nemáme v úmyslu předávat osobní údaje mezinárodní organizaci mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor.
Doba uložení osobních údajů
Při nakládání s Vašimi osobními údaji respektujeme zásadu omezení uložení, kdy Vaše osobní údaje uchováváme pouze po
nezbytně nutnou dobu, tedy po dobu trvání Internetového kurzu. Ve výjimečných případech může doba uchování dosahovat
až 3 roky; například při vedení soudního sporu, může z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů dojít i k delšímu uchování
některých dokladů obsahujících Vaše osobní údaje. Jedná se zejména o případy, kdy bychom museli tyto doklady předkládat
jako důkazy v soudním sporu, ve správním řízení nebo z důvodu výkonu rozhodnutí.
Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k žádnému rozhodování založenému výhradně na automatizovaném
zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně
dotýkalo.
Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů
V souvislosti s námi nebo pro nás prováděným zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:
▪

právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů a právo získat kopii Vašich
zpracovávaných osobních údajů;

▪

právo na opravu Vašich osobních údajů (pokud shledáte, že nejsou vedeny správně či jsou nepřesné);

▪

právo na výmaz v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvních povinností, naopak
se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které jsme povinni shromažďovat, a to na základě právní povinnosti;

▪

právo na omezení zpracování;

▪

právo na přenositelnost osobních údajů;

▪

právo vznést námitku proti zpracování založenému na našich oprávněných zájmech nebo oprávněných zájmech třetí
osoby;

▪

právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází
k porušení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u příslušného dozorového úřadu,
kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (viz www.uoou.cz).

Jednotlivá práva můžete uplatnit tak, že nám na jednu z výše uvedených kontaktních adres zašlete odpovídající fyzickou či
elektronickou žádost.
Naši odpověď na Vaši žádost (včetně popisu případně přijatých opatření) Vám doručíme co nejdříve, nejpozději však do
jednoho měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce.
O případném prodloužení Vás samozřejmě budeme co možná nejdříve informovat.
Potravinářská komora České republiky
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