ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI
EVROPSKÉHO PARLAMENTU MLÁDEŽE V ČR, Z.S.
Na osobních údajích našich účastníků nám záleží. Proto veškerá zpracování osobních údajů probíhají
v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak s obecným nařízením o ochraně osobních údajů
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR). V tomto dokumentu naleznete všechny informace o tom,
jak s Vašimi osobními údaji pracujeme.

1. KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Správcem osobních údajů, které nám v rámci registrace na Regionální výběrovou konferenci, Národní
výběrovou konferenci, Mezinárodní fórum či Mezinárodní zasedání (dále jen Konference) sdělíte, je
Evropský parlament mládeže v ČR, z.s., IČO 69056765, se sídlem na adrese Kaprova 42/14, 110
00 Praha 1. Spolek je zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka
9628.

2. JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které nám sdělíte v rámci registrace v našem registračním
formuláři během přijímacího řízení na Konference a v průběhu Vaší účasti na Konferenci, případně
v souvislosti s jinou akcí, kterou pořádáme.
Zpravidla se jedná o tyto údaje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jméno a příjmení;
e-mailová adresa;
telefonní číslo;
adresa trvalého bydliště;
datum narození;
škola, na které studujete;
národnost;
identifikační číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu;
telefonní číslo zákonného zástupce;
dieta;
alergie;
zdravotní stav a medikace.

Během Vaší účasti můžeme navíc zpracovávat i následující osobní údaje:
•
•

fotografie a audiovizuální záznamy pořízené na Konferenci a na souvisejících akcích;
další osobní údaje, které nám sdělíte ve specifických situacích.
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Po Konferenci našim účastníkům rozesíláme formuláře, ve kterých mohou poskytnout zpětnou vazbu
na naši práci, díky které můžeme zlepšovat to, co děláme. Tyto formuláře jsou anonymní a na jejich
základě nelze identifikovat konkrétního jedince.

3. PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem realizace Konference a souvisejících akcí.
Zpracovávané údaje potřebujeme ke komunikaci s účastníky a školami, které reprezentují, aby se mohli
projektu zúčastnit. Dále údaje používáme například k zajištění ubytování nebo stravy. Údaje o Vašem
zdravotním stavu, alergiích, dietě a medikacích slouží k poskytnutí první pomoci v případě nouze.
Bez těchto nezbytných osobních údajů by nebylo možné účast na projektu uskutečnit nebo vyřešit
případné nečekané situace, ke kterým během Vaší účasti může dojít.
Fotografie pořizujeme především pro Vás, jako památku na Vaši účast na Konferenci. Zároveň je
můžeme používat používat pro naši propagaci, zejména je umisťovat na sociální sítě (Facebook,
Instagram) nebo na naši webovou stránku.

4. KDO MÁ K VAŠIM ÚDAJŮM PŘÍSTUP?
Dbáme na to, aby Vaše údaje byly v bezpečí. Sami se snažíme zajišťovat co nejlepší technická
i organizační zabezpečení, aby se Vaše údaje nedostaly do nesprávných rukou. V rámci této ochrany
si i pečlivě vybíráme, komu Vaše osobní údaje svěříme.
K Vašim osobním údajům mají v rámci Evropského parlamentu mládeže v ČR, z.s., zejména jeho členové,
kteří se na organizaci dané Konference podílejí. Pokud se na organizaci Konference podílejí členové
zahraničních spolků Evropského parlamentu mládeže zastřešených nadací Schwarzkopf-Stiftung
Junges Europa (Sophienstraße 28/29, 10178 Berlin), budou mít k Vašim osobním údajům také přístup.
Pokud postoupíte z Regionální výběrové konference na Národní výběrovou konferenci, budou všechny
Vaše poskytnuté osobní údaje předány organizátorům dané akce v rámci Evropského parlamentu
mládeže v ČR, z.s. Pokud postoupíte z Národní výběrové konference na Mezinárodní zasedání či
Mezinárodní fórum, budou nadací Schwarzkopf, která je zastřešující organizací Evropského parlamentu
mládeže, organizátorům příslušné mezinárodní Konference předány následující informace o Vás:
•
•
•
•
•

jméno a příjmení;
e-mailová adresa;
datum narození;
škola, na které studujete;
dieta.

Vaše informace předáváme nadaci Schwarzkopf zejména za účelem realizace Mezinárodního zasedání
a souvisejících akcí. Zpracovávané údaje budou použity ke komunikaci s účastníky a školami, které
reprezentují, aby se mohli projektu zúčastnit. Bez těchto nezbytných osobních údajů by nebylo možné
účast na projektu uskutečnit nebo vyřešit případné nečekané situace, ke kterým během Vaší účasti může
dojít.
Mimo náš spolek a nadaci Schwarzkopf předáváme Vaše osobní údaje jiným subjektům pouze v nezbytně
nutných případech. Mezi tyto subjekty patří:
EVROPSKÝ PARLAMENT MLÁDEŽE V ČR, z.s.
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
www.eyp.cz | eyp@eyp.cz
IČO: 69056765

strana 2 / 4

•
•
•

ubytovací zařízení, se kterými spolupracujeme;
třetí strany podílející se na organizaci doprovodného programu;
uživatelé našich webových stránek a sociálních sítí, na nichž zveřejňujeme Vaše fotografie
a audiovizuální záznam.

V případech, kdy to po nás vyžadují právní předpisy, jsme povinni předat Vaše osobní údaje některým
orgánům činným v trestním řízení (např. Policii České republiky) a dalším orgánům veřejné správy.

5. JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu realizace našeho smluvního vztahu, tedy po dobu Vaší
účasti na Konferenci, nebo po dobu Vašeho členství v Evropském parlamentu mládeže v ČR, z.s.
Vaše fotografie a audiovizuální záznam uchováváme, dokud neodvoláte souhlas, který jste nám pro jejich
pořizování udělili.
V některých případech můžeme některé údaje uchovávat i déle, a to v případě, že nám to ukládají právní
předpisy. Vaše osobní údaje uchováváme déle na základě našeho oprávněného zájmu. V případě Vašeho
nesouhlasu můžete vznést námitku proti zpracování údajů.

6. KDY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME BEZ VAŠEHO SOUHLASU?
Pro každé zpracování Vašich osobních údajů musíme mít právní důvod, ale ne každé zpracování vyžaduje
Váš souhlas. Bez Vašeho souhlasu můžeme osobní údaje zpracovávat na základě:

•

plnění smlouvy za účelem Vaší účasti na projektu nebo související akci;
plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z právních předpisů;
oprávně

•

ného zájmu, například když Vás chceme pozvat na naše akce.

•
•

Poskytnutí osobních údajů spadajících pod tyto případy je povinné.

7. KDY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME S VAŠÍM SOUHLASEM?
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vámi dobrovolně uděleného souhlasu v případě registrace
na některou z námi pořádaných Konferencí a v případě zpracovávání fotografií a audiovizuálních
záznamů z Konference a souvisejících akcí. Tyto údaje nám poskytujete dobrovolně a souhlas můžete
odvolat.

8. JAK MŮŽETE SVŮJ SOUHLAS ODVOLAT?
Svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv bezplatně odvolat
napsáním na e-mailovou adresu eyp@eyp.cz.
Odvoláním souhlasu není dotčeno předchozí zpracování, které bylo na jeho základě provedené. Nemůžete
odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které neprobíhá na základě souhlasu.

9. JAKÁ PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
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V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)
máte ve vztahu ke svým osobním údajům následující práva:
•
•
•
•
•
•
•
•

právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
právo osobní údaje opravit či doplnit;
právo požadovat omezení zpracování;
právo vznést námitku či stížnost proti zpracování;
právo požadovat přenesení údajů;
právo na přístup k osobním údajům;
právo být informován/a o porušení zabezpečení v určitých případech;
další práva stanovená v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).

V případě, kdy chcete některá ze svých práv uplatnit, Vás budeme muset požádat o prokázání Vaší
totožnosti, abychom zabránili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

10.

MÁTE DALŠÍ OTÁZKY?

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností v souvislosti se zpracováním osobních údajů i čímkoliv jiným
se neváhejte obrátit na e-mailovou adresu eyp@eyp.cz nebo nás kontaktovat na adrese
Evropský parlament mládeže v ČR, z.s., IČO 69056765, se sídlem na adrese Kaprova 42/14, 110
00 Praha 1.
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