Informace pořadatele o zpracování osobních údajů
podle Článku 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADĚ (EU) 2016/679 z 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu
takových údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů)
(dále jen „Nařízení“) (dále jen „Informace“).
Budúca Generácia Európy, o.z., adresa: Nová 856/15, 958 04 Partizánske, Slovenská
republika, IČO: 42 375 959 (dále jen „Pořadatel“), tímto oznamuje dotyčné osobě následující
informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů v informačních systémech
Pořadatele:

Článek 1
Identifikační a kontaktní údaje Pořadatele
Identifikační údaje Pořadatele jsou:
● Obchodní jméno:
Budúca Generácia Európy, o.z.,
● Sídlo organizace:
Nová 856/1595804 Partizánske, Slovenská republika
● IČO:
42 375 959
Kontaktní údaje Pořadatele:
● E-mail:
cesko@futuregenerationeurope.eu
● Tel. kontakt:
0944166927

Článek 2
Kontaktní osoba

Pořadatel nemá určenou kontaktní osobu. V případě otázek ohledně ochrany osobních
údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v Článku 1
Informace.
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PROJEKT MiniErasmus
Článek 3
Účel a právní základ zpracování osobních údajů
Osobní údaje týkající se Dotyčné osoby budou v potřebném rozsahu v souladu s příslušnými
ustanoveními Nařízení zpracovávané následovně:
Dotyčná osoba - uchazeč:
●

Na základě právního základu oprávněného zájmu Pořadatele podle Článku 6 ods. 1
písm. f) Nařízení za účelem výběru a zapracování uchazeče do projektu MiniErasmus
a to v rozsahu uvedeném v přihlášce projektu MiniErasmus dostupné na
http://futuregenerationeurope.eu/cs/minierasmus-prihlaska-cz/.

Dotyčná osoba – účastník:
●

Plnění (nepísemné) smlouvy, kde smluvní stranou je Dotyčná osoba, a nebo aby se na
základě žádosti Dotyčné osoby vykonaly opatření před uzavřením smlouvy podle
Článku 6 ods. 1. písm. b) Nařízení. K uzavření (nepísemné) smlouvy mezi Dotyčnou
osobou a Pořadatelem dojde ke dni doručení e-mailu Pořadatele o tom, že Dotyčná
osoba byla vybraná do projektu MiniErasmus, přičemž předmětem smlouvy /účel
zpracování/ je řádná realizace projektu mezi Dotyčnou osobou a Pořadatelem, případně
poskytnutí informace o jiných aktivitách Pořadatele a jeho partnerů. Osobní údaje jsou
zpracované nejvíce však v rozsahu osobních údajů poskytnutých v přihlášce projektu
MiniErasmus
dostupné
na
http://futuregenerationeurope.eu/cs/minierasmus-prihlaska-cz/ za dodržení předpokladu
minimalizace a nevyhnutelnosti a v omezeném rozsahu při příjemcích osobních údajů,
nevyhnutelných pro plnění smlouvy ve smyslu článku 4.

●

Na základě právního základu oprávněného zájmu Pořadatele podle Článku 6 ods. 1.
písm. f) Nařízení za účelem propagace a šíření informovanosti o projektu MiniErasmus
a činnosti Pořadatele a to v rozsahu vizuálního a audiovizuálního zpracování Dotyčné
osoby.

●

Splnění zákonné povinnosti Pořadatele podle Článku 6 ods. 1. písm. c) Nařízení, tj.
k výkonu práv a povinnosti Pořadatele, které mu vyplývají z příslušných právních
předpisů, zejména nikoliv však výlučně daňových a účetních právních předpisů.

Článek 4
Identifikace příjemce osobních údajů
Dotyčná osoba - uchazeč:
Příjemci osobních údajů Dotyčných osob je Pořadatel, členové Pořadatele a v omezeném
rozsahu zástupci střední školy, která vysílá Dotyčnou osobu na projekt za účelem potvrzení
seznamu (v rozsahu → jméno, příjmení).
Dotyčná osoba – účastník:
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Příjemci osobních údajů Dotyčných osob je Pořadatel a členové Pořadatele. V omezeném
rozsahu:
1. vybrané vysoké školy, které přijímají dotyčnou osobu na projekt za účelem evidence
účastníka a ověření jeho zájmu (v rozsahu → jméno, příjmení, e-mail, střední škola).
2. tutoři - dobrovolníci, kteří Dotyčné osoby provázejí v rámci projektu MiniErasmus za
účelem uskutečnění provázení a pomoci studentům (v rozsahu → jméno, příjmení,
e-mail, telefonní číslo, střední škola).
V případě obou kategorií dotyčných osob se pro účely uvedené v čl. 3 používají komunikační
platformy:
1. Mailchimp.com
2. Google Drive
3. Facebook
4. Instagram
Článek 5
Přenos osobních údajů do třetí země
Pořadatel nevykonává přenos osobních údajů Účastníků do třetích zemí (mimo EU).
Článek 6
Doba uchovávání osobních údajů
Osobní údaje Dotyčných osob budou zpracovávané po dobu trvání oprávněného zájmu
Pořadatele a 10 let od jeho skončení pro účely archivace a evidence.
Osobní údaje Dotyčných osob podle Informace budou zpracovávané po dobu trvání
smluveného vztahu mezi Pořadatelem a Dotyčnou osobou (tj. po dobu trvání projektu),
minimálně však po dobu, které je jako minimální doba zpracování vyžadována právními
předpisy Slovenské republiky (místo sídla občanského sdružení) avšak maximálně 10 let.
Dotyčná osoba může kdykoliv požadovat výmaz po trvání projektu z databáze ve smyslu Čl.
1, Čl. 2.
Článek 7
Práva Dotyčných osob
Dotyčná osoba má právo požadovat přístup k jejím osobním údajům zpracovávaných
Pořadatelem podle Článku 15 Nařízení, právo na opravu osobních údajů Dotyčné osoby
podle Článku 15 Nařízení, právo na vymazání osobních údajů Dotyčné osoby (právo „na
zapomenutí“) podle Článku 17 Nařízení, za splnění podmínek tam stanovených, právo na
omezení zpracování osobních údajů Dotyčné osoby podle Článku 18 Nařízení, za splnění
podmínek tam stanovených, právo namítat zpracování osobních údajů Dotyčné osoby podle
Článku 21 Nařízení a právo na přesnost osobních údajů Dotyčné osoby podle Článku 20
Nařízení za předpokladu, že jsou splněny podmínky na přesnost osobních údajů Dotyčné
osoby.
Text nařízení najdete na internetové stránce
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=CS .
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Článek 8
Právo podat stížnost podle Článku 77 Nařízení
Dotyčná osoba má podle Článku 77 Nařízení právo podat stížnost na orgán dozoru a to
zejména v členském státě EU jejího obvyklého bydliště, místa práce a nebo údajného
porušení, pokud se domnívá, že zpracování jejích osobních údajů je v rozporu s
ustanoveními Nařízení.
Dozorovým orgánem, kterému je možné podat stížnost na území České republiky je Úřad
pro ochranu osobních údajů. https://www.uoou.cz/

Článek 9
Zákonný a smluvní požadavek a požadavek oprávněného zájmu
Poskytnutí osobních údajů Dotyčných osob podle Informace je požadavkem ke splnění
oprávněného zájmu Pořadatele, v části uzavření smlouvy, smluvním požadavkem a v části,
ve které tak ustanovují příslušné právní předpisy a zákonný požadavek.
Dotyčná osoba není povinna poskytnout údaje Pořadateli; následkem neposkytnutí osobních
údajů k tomuto účelu však může být nemožnost plnění zákonných a smluvních povinností
Pořadatele, v důsledku čehož může Pořadatel odmítnout uzavření smlouvy.

Článek 10
Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
Pořadatel nevykonává automatizované individuální rozhodování, včetně profilování.
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