INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ÚČASTNÍKA

Energetická gramotnost s.r.o., Šlikova 1119/9 Praha – Břevnov, IČ 05405858 (dále jen
„organizátor“ nebo též „správce“) jakožto organizátor akce Energetická olympiáda 2022
(dále jen „Akce“) a z tohoto titulu též správce osobních údajů účastníka Akce jej tímto informuje
o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů účastníků jako subjektů údajů ze strany
organizátora, včetně rozsahu práv údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů
organizátorem.
1. Další kontaktní údaje organizátora
e-mail: info@enol.cz
webové stránky: www.enol.cz
Zpracování osobních údajů probíhá v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 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) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními
právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Jako správce osobních údajů na
základě zvláštního zákona je při zpracování osobních údajů organizátor povinen dbát práva
na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů. Právní úprava ochrany osobnosti
člověka včetně jeho přirozených práv je obsažena v § 81 a následujících zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský
zákoník“). Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít
v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy.
Člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby bylo od
neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek. Nikdo nesmí
zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod.
2. Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ pro
zpracování
Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních
povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti.
2.1 Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy
Osobní údaje účastníků v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, škola, název týmu a třída jsou
zpracovávány za účelem registrace a účasti na akci, kterou organizátor pořádá a to
v rozsahu nezbytném pro její řádnou organizaci a průběh. Správce zpracovává osobní údaje
v elektronické podobě.
Účastník poskytuje tyto osobní údaje dobrovolně, nemusí je správci sdělit, ovšem v tomto
případě se nemůže Akce zúčastnit, neboť bez jejich znalosti není možné provést registraci
ani se následně Akce účastnit (např. vyrozumět účastníka o dalších podmínkách
a organizačních pokynech, pozvat jej v určité době na určené místo Akce, seznámit jej
i veřejnost s vyhodnocením a výsledkem Akce formou výsledkových listin).
Právní základ: občanský zákoník
2.2 Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů organizátora
E- mail účastníka může organizátor, na základě a v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb.,
o některých službách informační společnosti, v platném znění (dále jen „Zákon“) a v souladu
s jeho obsahem, zpracovávat za účelem zasílání informací souvisejících s organizací Akce,
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případně v souvislosti s dalšími akcemi konanými správcem po skončení Akce. Ze zasílání
sdělení se může účastník kdykoliv odhlásit, a to prostřednictvím emailu info@enol.cz.
Právní základ: Zákon
2.3 Zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu účastníka
Osobní údaje v rozsahu obrazové a zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené
během Akce jsou zpracovávány za účelem propagace organizátora a jeho partnera
(podrobnosti jsou obsaženy ve formuláři „udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů –
podobizny“).
Účastník může udělený souhlas kdykoliv odvolat a to písemně (mailem) na shora uvedenou
adresu. Odvolání souhlasu nemá žádný dopad na vlastní účast na Akci.
Právní základ: souhlas účastníka
3. Příjemci osobních údajů
Osobní údaj podobizna organizátor poskytne firmě ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/2, 101 52
Praha 10, IČ 25702556 za účelem propagace této firmy v souvislosti s jejím partnerstvím na
akci.
4. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
Osobní údaje účastníka jsou zpracovávány zásadně po dobu nezbytnou k naplnění účelu
zpracování tj. po dobu trvání Akce. Vzhledem k zákonným povinnostem organizátora
pramenícím se zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen s nimi v souladu s tímto zákonem nakládat
i po skončení pojistného vztahu a to po dobu určenou tímto právním předpisem.
Pokud je právním základem zpracování souhlas účastníka, dotčené osobní údaje budou
zpracovávány po dobu jeho trvání, maximálně však po dobu jednoho roku od skončení Akce,
ledaže účastník souhlas před uplynutím této doby odvolá nebo omezí. V takovém případě
správce přestane osobní údaje v příslušném rozsahu používat.
Po uplynutí shora uvedených lhůt budou všechny osobní údaje zlikvidovány.
5. Informace o právech účastníka ve vztahu k jeho osobním údajům
Účastník může správce kdykoli požádat o informace, které o něm správce zpracovává.
Správce je povinen mu tyto informace kdykoli poskytnout.
Účastník
- má právo požadovat od organizátora přístup k osobním údajům, které se ho týkají,
- má právo na opravu nebo výmaz těchto osobních údajů, popřípadě omezení jejich
zpracování,
- má vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů,
- má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních
údajů se sídlem pplk.. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel. 234 665
111.
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