Všeobecné podmínky a zásady ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů v souladu s GDPR
Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů dovolujete Institute H21, Praha - Smíchov,
Zapova 1559/18, PSČ 150 00, IČ: 05601100, zapsanému v Obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze oddíl U, vložka 507 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), zpracovával
tyto osobní údaje:
1.

Zpracování dat
a) Základní osobní identifikační údaje

Takové údaje jsou nutné pro emailovou komunikaci „Newsletter“ a komunikaci na sociálních sítích
spjatou s novinkami, projekty a akcemi Institute H21. Jedná se zejména o:
-

Jméno a příjmení
Email
Profily na sociálních sítích
b) Obchodní identifikační údaje

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění obchodních a partnerských smluv. Osobní údaje v
rámci obchodní spolupráce mohou být uloženy v naší databázi na základě oprávněného zájmu,
který je předmětem poptávky služeb a/nebo partnerství.
-

Jméno a příjmení
Email
Telefonní číslo
Název obchodní firmy
Adresa sídla nebo místa podnikání
Fakturační adresa
IČO, DIČ
Podpis
c) Identifikační údaje spjaté s D21 hlasováním

Jméno, příjmení a email jsou ukládány v jiné databázi než hlasování, což zaručuje, že hlasování
nejde zpětně spojit s údaji pro identifikaci voliče. Kontakt je vždy ukládán v databázi třetí strany
(AWS – Amazon), ale je uložen jen za předem oznámeným účelem.
V rámci některých hlasování, kde výsledky slouží především k vytvoření přehledových studií o
voličském chování, nebo předvolebních online průzkumů sbíráme následující sociodemografické
informace:
- Věková kategorie
- Pohlaví
- Kraj / velikost bydliště
- Pracovní status
- Příjmová kategorie
Pro dané účely mohou být data zpracovávána po dobu dvou let.

2. Zpracování a ukládání osobních údajů na softwarech třetí strany
V této chvíli Správce ukládá osobní údaje do softwaru následujících firem, se kterými máme
uzavřené řádné smlouvy o ochraně dat spravovaných Institute H21:
-

Salesforce pro obchodní údaje (Informace o vyhovění GDPR)
Mailchimp pro „Newsletter“ (Informace o vyhovění GDPR)
Hlasovací aplikace D21 pro výsledky hlasování, osobní údaje jsou uloženy u AWS Amazon

3. Vaše práva
Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít udělený souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po Správci vymazání těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
4. Zrušení souhlasu
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to
zasláním emailu na info@ih21.org.
5. Fotografie a videa na webu a sociálních sítích přidružených k IH21
Pokud najdete svoji osobu na našich fotografiích nebo videích a již nesouhlasíte s jejich
zveřejněním, ozvěte se nám s prosbou o vymazání na info@ih21.org.

