Ochrana osobních údajů KDO
Pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost Cetas Z.S. IČO: 01299069, se sídlem Alfonse
Muchy 417/22, Pokratice, 412 01 Litoměřice, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod
značkou L 8323. (dále jen „Pražsky Barcamp“).
Pražský Barcamp plní při zpracování osobních údajů roli správce. Pražský Barcamp je správcem v
případě osobních údajů, které vyplníte při vytvoření profilu spíkra.
Pověřencem pro ochranu osobních údajů je ve Pražský Barcamp Pavel Kosík ,kosik.pa@seznam.cz.

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Pražsky Barcamp zpracovává především údaje, které uvedete při vytvoření a používání Vašeho profilu
speakra. Některé osobní údaje jsou pro registraci nezbytné (jméno, telefon a e-mailová adresa) a slouží
pro základní identifikaci uživatele a následné komunikaci. Další osobní údaje, které uvedete (foto,
odkaz na sociální sítě), slouží k lepší identifikaci spíkra i jeho zaměření pro vypsanou přednášku či
workshop pro účastníky konference.
Pražsky Barcamp dále zpracovává údaje, které uvedete do vkládacího formuláře na stránce
https://prazskybarcamp.cz/kontakty. jde o kontaktní údaje (jméno, e-mailová adresa ) které jsou
povinné a jejich uvedení zajistí, že můžete být kontaktování konkrétním organizátorem. Vzhledem
k povaze vašeho dotazu.
Údaje získané na základě používání webových stránek a prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení
reklamních kampaní a vylepšování webových stránek využívá Pražsky Barcamp informace o Vámi
prohlížených stránkách na webu (Blog, program a kulaté stoly. Tyto údaje jsou získávány
automatizovaně prostřednictvím nástroje Google Analytcis. Pokud máte ve svém zařízení povoleno
ukládání cookies, jsou tyto údaje získávány i prostřednictvím těchto souborů. Více informací o všech
cookies, které Pražsky Barcamp používá, naleznete zde.

3. JAK OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME?
Pražsky Barcamp používá osobní údaje vždy výhradně pro účely, pro které byly shromážděny.
Cílení reklamy a vylepšování nabídky Pražsky Barcamp. Pro lepší cílení reklamy a optimalizace
webových stránek využívá Pražsky Barcamp informace o Vaší aktivitě na webových stránkách,
zejména o prohlížení stranek a reakcích na ně. Tyto informace zahrnují i údaje získané pomocí
cookies. Zpracování pro účely cílení reklamy je možné pouze po udělení Vašeho souhlasu. Na základě
všech sesbíraných dat získává Pražsky Barcamp statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů
webových stránek.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
Informativní sdělení. Uživatelé mohou kdykoli zrušit odebírání jakýchkoli sdělení, a to:
kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého Informativní sdělení; nebo využitím kontaktů
uvedených v těchto pravidlech.
Cílení reklamy (cookies). Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit
nastavení kliknutím na odkaz „Cookies“ v zápatí webových stránek nebo změnit nastavení přímo ve
svém prohlížeči. V případě, že zakážete ukládání vybraných cookies, nemusí některé části webových
stránek pracovat správně.

5. KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM?
V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány Pražskym Barcampem. Veškeré osoby pracující pro
Pražsky Barcamp, které s osobními údaji pracují, jsou vázány mlčenlivostí.
Pražsky Barcamp může dále využít pro zpracování osobních údajů tzv. zpracovatele. Tyto subjekty
mohou osobní údaje zpracovávat pouze pro účely a způsobem, který Pražsky Barcamp určí a nemohou
je bez dalšího souhlasu rozšiřovat. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují
k zajištění svých služeb. Pražsky Barcamp jako zpracovatele využívá:
Google LLC (nástroje pro webovou analytiku a on-line marketing);
Facebook Ireland Ltd. (nástroje pro on-line marketing);
Smartsupp, a.s. (nástroje pro on-line marketing);
případně další.

6. JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Pražsky Barcamp zpracovává osobní údaje u registrovaných spíkrů a vložených emailu do zrušení
jejich profilu nebo odhlášení. Údaje o kontaktních osobách spíkrů jsou zpracovávány po celou dobu
trvání vztahu, nebo do doby, kdy spíkr údaje aktualizuje.
Informativní sdělení jsou zasílána ve všech případech pouze do chvíle, kdy odvoláte příslušný souhlas,
nebo do doby odhlášení jejich odběru.
Údaje získané pro marketingové účely jsou zpracovávány po celou dobu trvání Vašeho souhlasu, tj. i
po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve
svém prohlížeči
7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?
V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete kdykoli obrátit na Pražsky Barcamp a
požadovat:
Informace ohledně osobních údajů, které Pražsky Barcamp zpracovává, ohledně účelu a povahy
zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Pražsky
Barcamp
Přístup k údajům, které jste poskytli Pražsky Barcamp při založení a využívání profilu nebo jakkoli
jinak na webových stránkách. V případě uplatnění tohoto práva Vás Pražsky Barcamp informuje, zda a
jaké konkrétní osobní údaje zpracovává. Veškeré údaje Vám budou zpřístupněny společně s informací
o jejich zpracování.
Pokud se domníváte, že Pražsky Barcamp zpracovává osobní údaje v rozporu s Vaším právem na
ochranu soukromého nebo osobního života, můžete od Pražsky Barcamp požadovat odstranění
takového stavu. Vždy je možné se obrátit i přímo na Pražsky Barcamp na kosik.pa@seznam.cz.
Kdykoli máte také možnost obrátit se v případě porušení povinností Pražsky Barcamp se stížností na
Úřad pro ochranu osobních údajů.
Veškerá práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto pravidlech.
KONTAKT

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění svých práv
se můžete obracet na Pražsky Barcamp e-mailem na adresu kosik.pa@seznam.cz. Dozorovým

orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

ÚČINNOST
Tato pravidla jsou účinná od 24. 5. 2018.
Pražsky Barcamp

Podmínky ochrany osobních údajů

KDO ZPRACOVÁVÁ

Veškeré osobní údaje, které jste nám poskytl/a nebo které jsme o vás získali v rámci návštěvy našich
internetových stránek zpracovává společnost ASTRATEX s.r.o. se sídlem Praha 9 Vysočany, Sokolovská 270/201, PSČ 190 00, IČ: 259 44 355, poštovní adresou: Astratex s.r.o.,
Jugoslávská 15, 547 01 Náchod, která je správcem (dále jako „Správce“). Účelem zpracování
osobních údajů je především plnění kupní smlouvy, vedení stavu vašeho zákaznického účtu, dodání
zboží a plnění zákonných povinností plynoucích z odpovědnosti za vady (případné reklamace).
Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu uvedeného v
předcházející větě. Máte práva dle §§ 11 a 21 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů tj. zejména že máte právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu nepřesných
osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě
pochybností o dodržování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů se můžete na Správce obrátit
se žádostí o nápravu či vysvětlení. Osobní údaje mohou být případně zpracovány na základě pověření
Správce dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., tzv. zpracovateli, u kterých Správce vždy zajistí adekvátní
podmínky ochrany Vašich osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu je
pro realizaci uvedeného účelu plnění smlouvy a odpovědnosti za vady nezbytné. Dozorovým
orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů. Dále Vás informujeme, že pokud neodškrtnete při
registraci políčka u Astratex.cz a/nebo Bonatex.cz, je Správce oprávněn zpracovat Vaše jméno,
příjmení, adresu a e-mailovou adresu za účelem nabízení produktů a služeb Správce (i poštou) a
zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky na Váš e-mail ve smyslu zákona č. 480/2004
Sb..
Kde se je možné odvolat nebo zeptat
Při zpracování osobních údajů pro marketingové účely, nabízení výroků a služeb a zasílání
obchodních sdělení, máte všechna výše uvedená práva s tím, že souhlas pro uvedené účely je
zcela dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat písemně na adrese Správce a pro zasílání obchodních
sdělení e-mailem i v rámci každého obchodního sdělení, které Vám od nás e-mailem přijde. Vaše
osobní údaje mohou být zpracovány po dobu do odvolání vašeho souhlasu.

Účel zpracování osobních údajů:
1.

plnění kupní smlouvy, vedení stavu zákaznického účtu, dodání zboží a plnění
zákonných povinností plynoucích z odpovědnosti za vady (případné reklamace). Pro tyto
účely jsou údaje zpracovány po nezbytně nutnou dobu k naplnění uvedených účelů.
2.
v případě udělení souhlasu (např. uděleného v rámci soutěží, marketingových akcí,
apod.) či v případě zpracování jména, příjmení, adresy a e-mailové adresy subjektu údajů a

nevyjádření nesouhlasu se zpracováním za účelem: marketingového využití, nabízení výroků
a služeb a zasílání obchodních sdělení. V daném případě jsou údaje zpracovány po dobu do
odvolání souhlasu, které může být učiněno písemně na adrese Správce či v rámci každého
jednotlivého obchodního sdělení zaslaného e-mailem.
3.
Rozsah údajů:

(co se zbírá)

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém subjekt údajů osobní údaje Správci
poskytl, tj. zejména v rozsahu registrace zákazníka na astratex.cz či bonatex.cz a jsou
zpracovány vždy v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění daného účelu a je-li pro určitý účel
zpracování vyžadován souhlas, pak v rozsahu, který je v předmětném souhlasu specifikován.
Může se jednat zejména o jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, faxové
číslo, číslo bankovního účtu, pohlaví, firmu (je-li nákup realizován na firmu), datum narození
a dále údaje týkající se uskutečněných nákupů, tj. druh, cena zboží, datum nákupu, údaje o
stavu zákaznického účtu.
Informační povinnost:
Každý subjekt údajů má práva dle §§ 11 a 21 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů tj. zejména právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu nepřesných
osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě
pochybností o dodržování jeho práv v oblasti ochrany osobních údajů se může na Správce
obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení. Jsou-li osobní údaje zpracovány pro účely
marketingového využití, nabízení výroků a služeb a zasílání obchodních sdělení a je-li k
takovému zpracování vyžadován souhlas, pak udělení souhlasu je zcela dobrovolné a tento
souhlas může být odvolán dle podmínek uvedených výše. Osobní údaje mohou být případně
zpracovány na základě pověření Správce dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., tzv. zpracovateli, u
kterých Správce vždy zajistí adekvátní podmínky ochrany osobních údajů. Dozorovým
orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.
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