Nakládání s osobními údaji
Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů účastníka akce je Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
se sídlem Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČO 25948890 (dále KHK KHK)
Účel a rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (tzv.
GDPR, dále jen Nařízení) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen Zákon). KHK KHK osobní údaje zpracovává v rozsahu nezbytném pro pořádání
akce v rámci výkonu své oprávněné činnosti, a to konkrétně pro následující účel:
1) evidence účastníků akcí
2) zpracování dokumentace výše uvedeného projektu v rámci něhož je akce pořádána
3) dokumentace a propagace své činnosti,
4) kontaktování účastníka a jeho zákonných zástupců při zajištění činností v souvislosti s pořádáním
akce a účasti osob na ní,
5) poskytnutí údajů požadovaných po skončení akce kontrolními orgány při čerpání finančních
prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje
KHK KHK zpracovává o každém účastníkovi akce tyto osobní údaje:
a) identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, číslo cestovního dokladu, trvalé bydliště,
fotografie;
b) kontaktní údaje – kontaktní adresa, telefon, e-mail a další obdobné údaje;
c) obrazové a zvukové záznamy (tedy fotografie a videa), vznikající při dokumentaci činnosti na akci
pro potřeby pořadatele a zajištění publicity výše uvedeného projektu
d) údaje o zákonných zástupcích – jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefon, e-mail, a podobné
údaje;
e) údaje o zdravotním stavu, další údaje související s akcí.
KHK KHK zpracovává i údaje o zdravotním stavu (bod e), které Nařízení označuje jako „citlivé údaje“.
Jedná se o údaje nezbytné pro posouzení zdravotního stavu účastníka pro účast na akci, slouží
k preventivní ochraně zdraví účastníka a též jako informace pro ošetřujícího lékaře. Citlivé údaje mají
k dispozici pouze činovníci přímo se podílející na akci a jsou zpracovávány výhradně po dobu akce.
Pro zpracování citlivých údajů potřebuje KHK KHK výslovný souhlas, tento souhlas může být kdykoliv
odvolán. Zákonný zástupce je povinen o účastníkovi poskytnout úplné a pravdivé údaje identifikační a
kontaktní, relevantní údaje o zdravotním stavu a identifikační a kontaktní údaje o alespoň jednom
zákonném zástupci.
Poskytnutí těchto údajů je nezbytné pro činnost ve vztahu k účastníkovi po dobu přípravy a realizace
akce. V případě neposkytnutí těchto údajů účastník nemůže být na akci přijat.
Na základě písemné žádosti je KHK KHK povinna poskytnout účastníkovi (případně jeho zákonnému
zástupci) informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok
bezplatně, jinak kdykoli za přiměřenou úhradu. Pokud se zákonný zástupce domnívá, že zpracovatel
či další příjemce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života nebo v rozporu s Nařízením, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může:
• požádat zpracovatele či dalšího příjemce o vysvětlení
• požádat, aby zpracovatel či další příjemce odstranil takto vzniklý stav
• obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů
• požadovat opravu osobních údajů v souladu s Nařízením.
Účastník resp. zákonný zástupce má právo na přenositelnost těchto údajů a na právo na výmaz
těchto údajů v souladu s Nařízením. Dále má právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného
odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti Správcem.
Doba zpracovávání osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu přípravy a trvání akce. Po skončení akce po desetiletou
dobu předepsanou v dokumentech pro příjemce finančních prostředků z EFRR, Operačního programu
INTERREG V-A Česká republika – Polsko tj. do roku 31.12. 2030
Souhlas je dobrovolný a platí na výše uvedenou dobu, přičemž je odvolatelný. Odvolat lze souhlas
také jen pro některé konkrétní případy, kdy byl zachycen subjekt údajů.
Souhlas lze odvolat písemně na adrese:
Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Škroupova 957, 50002 Hradec Králové

