INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
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Úvodní ustanovení

Tento informační dokument Vás informuje o tom, jakým způsobem Asociace pro kapitálový trh
(ve zkratce "AKAT") se sídlem Štěpánská 612/16, Nové Město, 110 00 Praha, IČO: 653 99 501
(dále jen „AKAT“ nebo „my“) získává, uchovává a dále zpracovává Vaše osobní údaje, a jak
s Vašimi osobními údaji nakládá a chrání je. Naleznete zde také informace o Vašich právech
v oblasti zpracování osobních údajů.
Doporučujeme Vám důkladně se seznámit s tímto informačním dokumentem. Poskytnutím
Vašich osobních údajů potvrzujete, že jste byli informováni o využívání Vašich osobních údajů.
Uvědomujeme si důležitost ochrany osobních údajů a na jejich ochranu klademe velký důraz.
Při zpracování osobních údajů proto postupujeme vždy tak, abychom zpracovávali osobní
údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména obecným nařízením
o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“).
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Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je zájmové sdružení právnických osob Asociace pro
kapitálový trh (ve zkratce "AKAT") se sídlem Štěpánská 612/16, Nové Město, 110 00 Praha,
IČO: 653 99 501, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.
zn. L 58785.

3

Kontaktní údaje

Pokud v tomto informačním dokumentu ani na našich webových stránkách nenaleznete
odpovědi na Vaše dotazy nebo budete chtít některé informace vysvětlit podrobněji, můžete
nás kontaktovat:
Emailem:
Telefonicky:
Poštou:
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info@akatcr.cz
+420 224 919 114
Štěpánská 16/612
110 00 Praha 1
Česká republika

- a to vždy od pondělí do pátku, od 9 do 16 hodin

Informace o zpracování osobních údajů

Níže Vám poskytujeme informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje,
o jejich kategoriích, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovávány, o zdroji, ze kterého jsou
osobní údaje získávány a o osobách, kterým jsou osobní údaje předávány.
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Pro Vaši lepší orientaci jsou následující informace rozdělené dle Vašeho vztahu s AKAT. Není
však vyloučené, že budete v postavení více subjektů (např. jste uvedení jako kontaktní osoba
člena AKAT a zároveň vykonáváte funkci v orgánu AKAT).
Prosíme, pečlivě se seznamte s obsahem všech pro Vás relevantních sekcí vztahujících se
na zpracování osobních údajů:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

kontaktních osob členů AKAT;
členů orgánů AKAT;
zaměstnanců AKAT;
účastníků události pořádané AKAT;
stávajících a bývalých zaměstnanců orgánů státní správy se vztahem k AKAT;
novinářů;
dodavatelů a dalších externích spolupracovníků;
registrovaných uživatelů našich internetových stránek;
návštěvníků našich internetových stránek.

4.1

Jste kontaktní osobou člena AKAT?

Každý člen našeho sdružení nám poskytuje kontaktní údaje na své zaměstnance, které určil
ke komunikaci s námi. Tyto údaje potřebujeme, abychom mohli svého člena kontaktovat
a poskytnout mu informace ohledně našeho fungování, nabídek školení a dalších námi
organizovaných nebo podporovaných akcí.
4.1.1

Jak Vaše údaje získáváme?

Vaše osobní údaje získáváme od jiné kontaktní osoby člena AKAT nebo přímo od Vás, kdy se
nám hlásíte jako nová kontaktní osoba.
4.1.2

Jaké Vaše údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které o Vás získáme výše uvedeným způsobem. Jedná
se zejména o následující kategorie údajů:
a)
identifikační údaje: akademický titul, jméno, příjmení;
b)

profesní údaje: pracovní zařazení, název zaměstnavatele (člena AKAT);

c)

kontaktní údaje: telefonní číslo, email.

4.1.3

Co nás opravňuje tyto údaje zpracovávat?

Jako sdružení právnických osob máme oprávněný zájem kontaktovat své členy. Váš
zaměstnavatel je naším členem a Vás určil jako svou kontaktní osobou.
4.1.4

Za jakým účel Vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje zpracováváme zejména za účelem vedení evidence kontaktních osob členů AKAT
a následným kontaktováním v souvislosti se záležitostmi AKAT.
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Na Vaše kontaktní údaje Vám zasíláme veškeré informace nezbytně pro řádné fungování
AKAT a zapojení našeho člena, nabídky školení a dalších námi organizovaných nebo
podporovaných akcí, případně další informace související s činností AKAT.
Dále připravujeme a uchováváme zápisy z jednání s listinou přítomných členů, které na této
schůzi reprezentuje jejich zaměstnanec nebo jiná pověřená osoba. Ty slouží zejména za
účelem interní evidence projednávaných témat a návštěvnosti námi organizovaných jednání.
4.1.5

Jak dlouho tyto údaje uchováváme?

Vaše údaje uchováváme pouze po dobu, po kterou vykonáváte činnost kontaktní osoby
v rámci svých pracovních povinností. Jakmile tuto činnost přestanete vykonávat a Vy nebo
Váš zaměstnavatel nás o této skutečnosti informujete, budou Vaše osobní údaje bezodkladně
vymazány a nebudou dále zpracovávány.
Našim cílem je uchovávat pouze přesné a aktuální osobní údaje, z tohoto důvodu pravidelně
aktualizujeme databázi členů našich orgánů. Nepřesné nebo neaktuální údaje automaticky
vymažeme nebo opravíme.

4.2

Jste členem orgánu AKAT?

Abychom mohli řádně fungovat, vytváříme orgány, kterými jsou Valná hromada, Rada ředitelů,
Výkonný výbor, Výkonný ředitel, Etický výbor a Revizoři účtů. S ohledem na Vaši funkci
v jednotlivých orgánech dochází k nezbytnému zpracování Vašich osobních údajů. Ke
zpracování dochází rovněž v případech, kdy zastupujete našeho člena na Valné hromadě.
4.2.1

Jak Vaše údaje získáváme?

Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás nebo nám je poskytne kontaktní osoba našeho
člena, jehož jste zaměstnancem nebo členem orgánu.
4.2.2

Jaké Vaše údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které o Vás získáme výše uvedeným způsobem. Jedná
se zejména o následující kategorie údajů:
a)
identifikační údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození (pouze u členů
Výkonného výboru), místo bydliště (pouze u členů Výkonného výboru);
b)

profesní údaje: členství v orgánu AKAT, pracovní zařazení, název zaměstnavatele
(člena AKAT), životopis (pouze u členů Výkonného výboru);

c)

kontaktní údaje: telefonní číslo, email;

d)

podobizna: veškeré osobní údaje zjistitelné z Vaší fotografie (pouze u členů
Výkonného výboru).

4.2.3

Co nás opravňuje tyto údaje zpracovávat?
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Vaše osobní údaje zpracováváme zejména:
a) pro účely plnění našich zákonných povinností;
b) pro účely uvedené v souhlasu se zpracováním osobních údajů; a
c) pro účely našich oprávněných zájmů.
Ad a) Plnění zákonných povinností
Identifikační údaje členů Výkonného výboru musíme zpracovávat zejména, abychom splnili
povinnost jejich zveřejnění ve spolkovém rejstříku dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných
rejstřících právnických a fyzických osob.
Dále připravujeme a uchováváme zápisy ze zasedání Valné hromady s listinou přítomných
členů, které na této schůzi reprezentuje jejich zaměstnanec nebo jiná pověřená osoba.
Ad b) Souhlas
Po udělení Vašeho souhlasu můžeme zpracovávat osobní údaje v rozsahu a účelům přímo
uvedeným v konkrétním souhlase.
O souhlas Vás žádáme zejména za účelem zveřejnění Vašeho životopisu a fotografie na
našich internetových stránkách.
Ad c) Naše oprávněné zájmy
Pro zajištění řádného fungování naší asociace vedeme evidenci identifikačních údajů všech
členů jednotlivých orgánů včetně jejich profesních a kontaktních údajů. Členy našich orgánů
pravidelně informujeme o dění v AKAT, zajímavých přednáškách a zveme je na různé události.
Za účelem zvýšení naši transparentnosti zveřejňujeme jmenný seznam členů našich orgánů
na internetových stránkách.
4.2.4

Za jakým účel Vaše údaje zpracováváme?

Jste člen Výkonného výboru?
Vaše údaje zpracováváme za účelem vedení evidence členů Výkonného výboru a jejich
následného zveřejnění ve spolkovém rejstříku. Vaše údaje rovněž zpracováváme, abychom
Vás mohli kontaktovat a zasílat Vám veškeré informace nezbytně pro řádné fungování AKAT
a Vaše zapojení do jejího chodu, legislativní novinky, zajímavé materiály, pozvánky na školení
a námi organizované nebo podporované akce a další informace související s činnosti AKAT.
Dochází rovněž ke zveřejnění Vašeho jména, fotografie a životopisu na našich internetových
stránkách.
Jste člen jiného orgánů?
Vaše údaje zpracováváme zejména za účelem vedeni evidence členů našich orgánů a jejich
kontaktování.

4

Na Vaše kontaktní údaje Vám můžeme zasílat veškeré informace nezbytně pro řádné
fungování AKAT a Vaše zapojení do jejího chodu, legislativní novinky, zajímavé materiály,
pozvánky na školení a námi organizované nebo podporované akce a další informace
související s činnosti AKAT.
4.2.5

Jak dlouho tyto údaje uchováváme?

Vaše údaje uchováváme pouze po dobu, v průběhu které vykonáváte činnost v některém
z našich orgánů. Vaše osobní údaje budou bezodkladně vymazány a nebudou dále
zpracovávány po ukončení Vaši činnosti, za předpokladu, že od Vás nezískáme souhlas se
zpracováním těchto údajů např. za účelem rozesílání pozvánek na události organizované nebo
podporované AKAT.
Našim cílem je uchovávat pouze přesné a aktuální osobní údaje, z tohoto důvodu pravidelně
aktualizujeme databázi členů našich orgánů. Nepřesné nebo neaktuální údaje automaticky
vymažeme nebo opravíme.

4.3

Jste zaměstnancem AKAT?

Za účelem výkonu naší činnosti zaměstnáváme své zaměstnance na základě pracovní
smlouvy nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. V této souvislosti dochází
ke zpracování osobních údajů.
4.3.1

Jak Vaše údaje získáváme?

Vaše osobní údaje získáváme od Vás, od třetích osob, z veřejně dostupných zdrojů nebo z
vlastní činnosti. Pokud osobní údaje získáváme od Vás, vždy Vás informujeme o tom, zda je
poskytnutí osobního údaje zákonným nebo smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který
je nutné uvést do smlouvy, a zda máte povinnost osobní údaje poskytnout, a o možných
důsledcích neposkytnutí osobních údajů.
Vaše osobní údaje získáváme zejména od Vás, např. osobní údaje:
a)
poskytnuté za účelem přípravy pracovní smlouvy nebo dohody o práci konané mimo
pracovní poměr;
b)

poskytnuté při podpisu smlouvy;

c)

poskytnuté během doby trvání pracovního poměru nebo dohody o konání práce mimo
pracovní poměr.

Výjimečně mohou nastat situace, kdy Vaše osobní údaje získáme od třetí osoby, kterou může
být např. soud, exekutor, insolvenční správce nebo jiný orgán veřejné moci.
V ojedinělých případech získáváme Vaše osobní údaje z dalších veřejně přístupných i
neveřejných rejstříků a evidencí, zejména:
a)
z obchodního rejstříku;
b)

ze živnostenského rejstříku;

c)

z insolvenčního rejstříku;
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d)

z centrální evidence exekucí; nebo

e)

z profesních sociálních sítí.

4.3.2

Jaké Vaše údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které o Vás získáme z výše uvedených zdrojů. Jedná
se zejména o následující kategorie údajů:
a)
identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, adresa, datum
narození, státní příslušnost, místo narození, číslo občanského průkazu, číslo
cestovního pasu (u zahraničních zaměstnanců), datum vypršení platnosti víza (u
zahraničních zaměstnanců) a další relevantní osobní údaje;
b)

kontaktní údaje: e-mail, telefonní číslo, korespondenční adresa a další relevantní
osobní údaje;

c)

rodné číslo: respektujeme zvláštní ochranný režim rodného čísla, proto jej
zpracováváme výlučně jen tehdy, vyžaduje-li to zvláštní právní předpis. Rodné číslo
potřebujeme zejména pro komunikaci s orgány veřejné moci v souvislosti se zdaněním
Vašich příjmů a placením odvodů na sociální a zdravotní pojištění;

d)

údaje související se zaměstnáním: název pracovní pozice, datum nástupu do práce,
datum platnosti smlouvy, místo výkonu práce, datum ukončení práce, záznam o počtu
odpracovaných hodin, odměna, další osobní údaje obsažené v pracovní smlouvě,
osobní údaje obsažené na řidičském průkazu, zdravotní pojišťovna, informace
o podnikání či dalším pracovním poměru, údaje pro roční zúčtování daně a další
relevantní osobní údaje;

e)

údaje o osobním životě: jména a příjmení dětí, data narození dětí, rodná čísla dětí,
pohlaví, věk, rodinný stav, záliby a další relevantní osobní údaje;

f)

profesní údaje: odborná způsobilost, certifikáty, diplomy, předchozí zaměstnavatelé,
zkušenosti, pracovní pozice, mzda, vzdělání, další údaje obsažené v životopisu a další
relevantní osobní údaje;

g)

finanční údaje: název banky, číslo účtu a další relevantní osobní údaje;

h)

údaje o záznamech v rejstříku trestů (je-li nezbytné pro danou pracovní pozici) –
údaje obsažené ve výpisu z rejstříku trestů, případně údaje obsažené v rozsudcích v
trestních věcech;

i)

zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje): informace o zdravotním stavu,
informace o invaliditě a další relevantní osobní údaje pro řešení pracovních úrazů
a nemocí z povolání.

4.3.3

Co nás opravňuje tyto údaje zpracovávat pro jednotlivé účely

Vaše osobní údaje zpracováváme, zejména:
a) pro účely uzavření a plnění pracovní smlouvy (nebo dohody o pracích konaných mimo
pracovní poměr);
b) pro účely plnění našich zákonných povinností; a
c) pro účely našich oprávněných zájmů.
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Ad a) Uzavření a plnění pracovní smlouvy
Zpracováváme Vaše osobní údaje zejména pro účely platného uzavření, změny a ukončení
pracovního poměru, pro účely plnění povinností vyplývajících z pracovního poměru, zejména
v souvislosti s přidělováním práce, plněním pracovních úkolů, vykazováním pracovní doby
a výplatou mzdy. Poskytnutí uvedených osobních údajů je tedy smluvním požadavkem.
Pro tyto účely jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů: identifikační a adresní
údaje, kontaktní údaje, údaje související se zaměstnáním, profesní a finanční údaje. Tyto
osobní údaje zpracováváme zpravidla po dobu trvání příslušné smlouvy.
Ad b) Plnění zákonných povinností
Pracovněprávní předpisy, předpisy o zaměstnanosti, o sociálním a zdravotním pojištění
a ostatní právní předpisy České republiky a Evropské unie nám ukládají povinnosti, jejichž
dodržení vyžaduje zpracování Vašich osobních údajů. Jedná se zejména o zpracování
osobních údajů za účelem podávání daňového přiznání a odvádění daní, odvádění pojistného
na sociálním a zdravotním pojištění, vyúčtování pracovních cest, zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, a další účely spojené s naší činností a s výkonem Vámi prováděné
práce. Vaše osobní údaje též zpracováváme z důvodu vyhovění požadavkům státních orgánů,
soudů a jiných dozorových a regulačních orgánů České republiky, Evropské unie a případně
dalších členských států.
Pro tyto účely jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů: identifikační a adresní
údaje, rodné číslo, údaje související se zaměstnáním, údaje o osobním životě, finanční údaje,
a zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje). Tyto osobní údaje uchováváme po dobu
nezbytně nutnou pro splnění daných právních povinností, tedy někdy i po skončení Vašeho
pracovního poměru. Jedná se zejména o osobní údaje uvedené:
- na stejnopisech evidenčních listů (3 roky);
- na účetních podkladech (5 let);
- na záznamech o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti (6 let); a
- na mzdových listech nebo účetních záznamech o údajích potřebných pro účely
důchodového pojištění (30 let).
Ad c) Naše oprávněné zájmy
Mnohdy není použití Vašich osobních údajů nezbytné k plnění smlouvy nebo právní povinnosti.
I přesto takové osobní údaje zpracováváme např. z bezpečnostních, provozních,
administrativních nebo jiných důvodů souvisejících s naší činností. Jsou to naše oprávněné
zájmy. Na základě těchto oprávněných zájmů zpracováváme Vaše osobní údaje pouze za
předpokladu, že náš oprávněný zájem nepřevažuje Vaše zájmy a základní práva a svobody.
Před zahájením zpracování vždy důkladně poměřujeme Vaše zájmy s těmi našimi. Pro tyto
účely jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů: identifikační a adresní údaje,
kontaktní údaje, údaje související se zaměstnáním, údaje o osobním životě, profesní údaje
a údaje o záznamech v rejstříku trestů.
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Jedná se o následující oprávněné zájmy:
• Administrativní účely: Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje v souvislosti s vedením
evidence zaměstnanců, plnění zaměstnaneckých práv, řízení, organizace a plánování
práce, záznam a vykazování pracovní doby, zaměstnanecké výhody, rozvojová školení,
adaptace nových zaměstnanců atd. Tyto osobní údaje uchováváme nejdéle po dobu od
ukončení pracovního poměru vyžadovanou právními předpisy.
• Vymáhání pohledávek a obhajoba našich právních nároků: V tomto případě můžeme
být mimo jiné oprávněni předávat Vaše osobní údaje třetím stranám, a to konkrétně
advokátům, advokátním kancelářím či jiným společnostem zabývajícím se vymáháním
pohledávek.
Tyto osobní údaje uchováváme nejdéle po dobu trvání běhu promlčecích nebo
prekluzivních lhůt a dále po dobu maximálně jednoho roku, abychom se stihli případně
dozvědět o zahájení sporu ze strany zaměstnance. V případě zahájení soudního,
rozhodčího, exekučního nebo jiného obdobného řízení zpracováváme dále osobní údaje
po dobu tohoto řízení a následně po dobu běhu lhůt pro podání mimořádných opravných
prostředků. Pokud je podán mimořádný opravný prostředek, uchováváme tyto osobní údaje
také během řízení o tomto mimořádném opravném prostředku.
4.3.4

Jak dlouho tyto údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje archivujeme po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy nebo dále
uchováváme, abychom mohli vyřídit Vaše eventuální nároky, případně bránit naše práva a
oprávněné zájmy (zejména po dobu běhu promlčecích lhůt). Jednotlivé lhůty naleznete
uvedené výše u jednotlivých účelů zpracování.

4.4

Zúčastnil jste se školení, konference nebo jiné události organizované
AKAT?

Za účelem naplňování našich cílů organizujeme různá školení, konference nebo jiné
společenské události. Pro řádné zajištění jejich chodu musíme zpracovávat Vaše osobní
údaje.
4.4.1

Jak Vaše údaje získáváme?

Vaše osobní údaje získáváme od kontaktní osoby člena AKAT, která Vás na konkrétní událost
přihlásí nebo přímo od Vás, když se na nás obrátíte s žádosti o registraci.
4.4.2

Jaké Vaše údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které o Vás získáme výše uvedeným způsobem. Jedná
se zejména o následující kategorie údajů:
d)
identifikační údaje: akademický titul, jméno, příjmení;
e)

profesní údaje: pracovní zařazení, název zaměstnavatele;
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f)

kontaktní údaje: telefonní číslo, email.

4.4.3

Co nás opravňuje tyto údaje zpracovávat?

Máme oprávněný zájem na tom, aby námi organizované, spoluorganizované či podporované
události proběhly bez komplikací, byl zajištěn přístup přihlášeným účastníkům a nedošlo
k přeplnění kapacit.
4.4.4

Za jakým účel Vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje zpracováváme zejména za účelem vedení seznamu účastníků jednotlivých
události. Tento seznam poskytujeme recepcím v místě konání konkrétní události. Toto předání
je nezbytné, aby přihlášení účastnici mohli být vpuštěni do příslušných místnosti, kde se
událost koná.
V průběhu jednotlivých události také můžeme požadovat podepsání prezenční listiny. Ty
slouží zejména za účelem interní evidence návštěvnosti námi organizovaných události.
Na Vaše kontaktní údaje Vám můžeme zasílat veškeré informace nezbytně pro provedení
registrace a zajištění účasti na vybrané události. V souvislosti s Vaši účasti na jedné z našich
událostí Vám můžeme zasílat pozvánky na obdobné akce. V případě, že si nebudete přát od
nás takové další pozvánky dostávat, máte vždy v konkrétním emailu možnost se z odběru
odhlásit.
4.4.5

Jak dlouho tyto údaje uchováváme?

Vaše údaje uchováváme po dobu nezbytnou pro zajištění Vaší účasti na vybrané události
a dále do té doby než odhlásíte odběr námi zasílaných pozvánek na obdobné události.

4.5

Byl jste s AKAT v kontaktu v rámci své činnosti u orgánu státní
správy?

V průběhu naši činnosti přicházíme do styku se zaměstnanci státní správy. Jejich kontaktní
údaje si ukládáme, abychom se na ně mohli znovu obrátit v souvislosti s činností a zájmy
AKAT.
4.5.1

Jak Vaše údaje získáváme?

Vaše osobní údaje získáváme zejména od Vás, a to v situacích, kdy se na nás obrátíte
v souvislosti s naší činnosti.
Někdy mohou nastat případy, kdy Vaše osobní údaje získáme od třetí osoby, kterou může být
Váš nadřízený nebo jiný představitel orgánu státní správy.
Vaše osobní údaje získáváme také z internetových stránek orgánů státní správy, na kterých
jsou uvedeny Vaše kontaktní údaje.
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4.5.2

Jaké Vaše údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které o Vás získáme výše uvedeným způsobem. Jedná
se zejména o následující kategorie údajů:
a)
identifikační údaje: akademický titul, jméno, příjmení, pracovní zařazení;
b)

kontaktní údaje: telefonní číslo, email.

4.5.3

Co nás opravňuje tyto údaje zpracovávat?

Našim cílem je hájení zájmů odvětví v oblasti kapitálového trhu a to s důrazem na oblast
investičního managementu. Za tímto účelem mimo jiné aktivně přispíváme k tvorbě obecně
závazných právních předpisů, reprezentujeme zájmy svých členů a vykonáváme další činnosti
k naplnění cílů AKAT v souladu se stanovami.
S ohledem na Vaše působení v orgánech veřejné správy máme v souvislosti s naplňováním
našich cílů oprávněný zájem zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje.
4.5.4

Za jakým účel Vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje zpracováváme zejména za účelem zasílání komentářů a připomínek k právním
předpisům, jiných legislativních návrhů nebo žádostí o schůzku v souvislosti
s konzultací souvisejících otázek, případně také za účelem zaslání pozvánek na události
organizované nebo podporované AKAT.
4.5.5

Jak dlouho tyto údaje uchováváme?

Vaše údaje uchováváme pouze po dobu, po kterou působíte v orgánech státní správy. Po
ukončení Vašeho působení u těchto orgánů se na nás můžete obrátit, abychom Vaše osobní
údaje vymazali, nebo nám můžete udělit souhlas se zpracováním Vašich kontaktních údajů,
abychom Vám mohli nadále zasílat výše uvedené informace a pozvánky na události
organizované nebo podporované AKAT.
Naším cílem je uchovávat pouze přesné a aktuální osobní údaje, z tohoto důvodu pravidelně
aktualizujeme databázi s Vašimi osobními údaji. Nepřesné nebo neaktuální údaje automaticky
vymažeme nebo opravíme.

4.6

Jste novinář a byl jsem v kontaktu s AKAT?

V rámci naší činnosti komunikujeme s novináři. Kontaktní údaje na tyto novináře si ukládáme
a následně jim rozesíláme tiskové zprávy.
4.6.1

Jak Vaše údaje získáváme?

Vaše osobní údaje získáváme zejména přímo od Vás, když se na nás obrátíte s žádosti
o vyjádření nebo poskytnutí komentáře.
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Vaše osobní údaje získáváme také z veřejně přístupných zdrojů, zejména z internetových
stránek jednotlivých vydavatelství, pro které publikujete.
4.6.2

Jaké Vaše údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které o Vás získáme výše uvedeným způsobem. Jedná
se zejména o následující kategorie údajů:
a)
identifikační údaje: akademický titul, jméno, příjmení, pracovní zařazení;
b)

kontaktní údaje: telefonní číslo, email.

4.6.3

Co nás opravňuje tyto údaje zpracovávat?

Jedním z našich cílů je propagace kapitálového trhu a zvyšování finanční gramotnosti
veřejnosti. V souvislosti s uvedenými cíli a Vaší činností novináře máme oprávněný zájem
Vaše kontaktní údaje zpracovávat a posilovat tak vzájemnou spolupráci a výměnu informací.
4.6.4

Za jakým účel Vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje využíváme za účelem rozesílání tiskových zpráv, informování o nových
článcích na našem blogu a/nebo doručování pozvánek na naše tiskové konference a další
události organizované nebo podporované AKAT.
4.6.5

Jak dlouho tyto údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme nejdéle po dobu 3 let.
Po uplynutí výše uvedené doby Vaše osobní údaje vymažeme a nebudeme je dále
zpracovávat. Avšak můžeme se na Vás obrátit s žádosti o udělení souhlasu se zpracováním
Vašich údajů např. za účelem rozesílání pozvánek na námi organizované nebo podporované
události.
Naším cílem je uchovávat pouze přesné a aktuální osobní údaje, z tohoto důvodu pravidelně
aktualizujeme databázi s Vašimi osobními údaji. Nepřesné nebo neaktuální údaje automaticky
vymažeme nebo opravíme.

4.7

Poskytujete zboží nebo služby AKAT?

Naše činnost vyžaduje využívání externích dodavatelů zboží a služeb. V souvislosti
s obchodním vztahem dochází ke zpracování obchodních údajů našich dodavatelů nebo jejich
zaměstnanců.
4.7.1

Jak Vaše údaje získáváme?

Vaše osobní údaje získáváme od Vás, od třetích osob, z veřejně dostupných zdrojů nebo
z vlastní činnosti. Pokud osobní údaje získáváme od Vás, vždy Vás informujeme o tom, zda je
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poskytnutí osobního údaje zákonným nebo smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který
je nutné uvést do smlouvy, a zda máte povinnost osobní údaje poskytnout, a o možných
důsledcích neposkytnutí osobních údajů.
Vaše osobní údaje získáváme zejména od Vás, např.:
- za účelem přípravy smlouvy, při podpisu smlouvy, během doby trvání smluvního vztahu;
nebo
- při osobní nebo písemné komunikaci s Vámi, včetně komunikace emailem
a prostřednictvím webových formulářů.
Výjimečně mohou nastat situace, kdy Vaše osobní údaje získáme od třetí osoby, kterou může
být např. soud, exekutor, insolvenční správce nebo jiný orgán veřejné moci.
Osobní údaje získáváme i z veřejně přístupných i neveřejných rejstříků a evidencí, zejména:
- z obchodního rejstříku;
- ze živnostenského rejstříku;
- z insolvenčního rejstříku;
- z centrální evidence exekucí; nebo
- z veřejně přístupných internetových stránek.
4.7.2

Jaké Vaše údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které o Vás získáme z výše uvedených zdrojů. Jedná
se zejména o následující kategorie údajů:
a) identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, údaje
o dokladech totožnosti, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa,
sídlo podnikání, IČO;
b) elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové
schránky, atd.;
c) další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, číslo
dodavatele, výše plateb a jejich historie, případně další obdobné údaje;
d) další osobní údaje poskytnuté dodavatelem ve smlouvě nebo dodatku či v jiných
dokumentech a při jednáních, a to včetně pozdějších aktualizací.
4.7.3

Co nás opravňuje tyto údaje zpracovávat pro jednotlivé účely?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která
je nezbytná pro splnění daného účelu. Po splnění účelu můžeme v určitých případech Vaše
osobní údaje zpracovávat pro jiné účely, než pro které byly shromážděny. Rovněž o těchto
jiných účelech Vás informujeme níže v této části. Vaše osobní údaje archivujeme po dobu
stanovenou právní předpisy nebo dále uchováváme, abychom mohli vyřídit Vaše eventuální
nároky, případně bránit naše práva a oprávněné zájmy (zejména po dobu běhu promlčecích
lhůt).
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Vaše osobní údaje zpracováváme, zejména:
a) pro účely uzavření smluv a pro účely plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli;
b) pro účely plnění našich zákonných povinností; a
c) pro účely našich oprávněných zájmů.
Ad a) Uzavření a plnění smlouvy
Zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely související s plněním smluvních závazků obou
smluvních stran, zejména pro účely platného uzavření, plnění, změny a ukončení smluv,
a související fakturace, reklamace a komunikace. Poskytnutí uvedených osobních údajů je
tedy smluvním požadavkem.
Pro tyto účely jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů: identifikační a adresní
údaje, elektronické kontaktní údaje, další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy,
a případně další osobní údaje poskytnuté dodavatelem.
Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu trvání příslušné smlouvy, respektive po dobu trvání
případných navazujících reklamačních lhůt nebo související komunikace.
Ad b) Plnění právních povinností
Právními předpisy České republiky (např. zákonem o účetnictví, daňovými předpisy)
a Evropské unie nám jsou uloženy povinnosti, pro jejichž splnění je nezbytné, abychom
zpracovávali Vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje též zpracováváme z důvodu vyhovění
požadavkům státních orgánů, soudů a jiných dozorových a regulačních orgánů České
republiky, Evropské unie a případně dalších členských států.
Pro tyto účely jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů: identifikační a adresní
údaje, elektronické kontaktní údaje, další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy,
a případně další osobní údaje poskytnuté dodavatelem.
Tyto osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro splnění daných právních
povinností, zpravidla ne déle než po dobu 10 let.
Ad c) Naše oprávněné zájmy
Použití Vašich osobních údajů nemusí být nezbytné k plnění smlouvy nebo právní povinnosti.
I přesto takové osobní údaje zpracováváme např. z administrativních nebo jiných důvodů
souvisejících s naším obchodním vztahem. Jsou to naše oprávněné zájmy. Na základě těchto
oprávněných zájmů zpracováváme Vaše osobní údaje pouze za předpokladu, že Vaše zájmy
a základní práva a svobody nepřevažují náš oprávněný zájem. Před zahájením zpracování
vždy důkladně poměřujeme Vaše zájmy s těmi našimi.
Pro tyto účely jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů: identifikační a adresní
údaje, elektronické kontaktní údaje, další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy a další
osobní údaje poskytnuté dodavatelem.
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Jedná se o následující oprávněné zájmy:
• Administrativní účely. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje v souvislosti
s administrativním řízením smluvních vztahů, kontrolou, zda smluvním partner není
nespolehlivým
plátcem
DPH,
hodnocením
dodavatelů,
reklamacemi,
stížnostmi, odpověďmi na dotazy, prováděním platebních operací, vyúčtováním. Tyto
osobní údaje uchováváme po dobu nejdéle 10 let.
• Vymáhání pohledávek a obhajoba našich právních nároků. V tomto případě můžeme
být mimo jiné oprávněni předávat Vaše osobní údaje třetím stranám, a to konkrétně
advokátům, advokátním kancelářím či jiným společnostem zabývajícím se vymáháním
pohledávek.
Tyto osobní údaje uchováváme nejdéle po dobu trvání běhu promlčecích nebo
prekluzivních lhůt a dále po dobu maximálně jednoho roku, abychom se stihli případně
dozvědět o zahájení sporu ze strany dodavatele či smluvního partnera. V případě zahájení
soudního, rozhodčího, exekučního nebo jiného obdobného řízení zpracováváme dále
osobní údaje po dobu tohoto řízení a následně po dobu běhu lhůt pro podání mimořádných
opravných prostředků. Pokud je podán mimořádný opravný prostředek, uchováváme tyto
osobní údaje také během řízení o tomto mimořádném opravném prostředku.
4.7.4

Jak dlouho tyto údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje archivujeme po dobu stanovenou právními předpisy nebo dále
uchováváme, abychom mohli vyřídit Vaše eventuální nároky, případně bránit naše práva a
oprávněné zájmy (zejména po dobu běhu promlčecích lhůt). Jednotlivé lhůty naleznete
uvedené výše u jednotlivých účelů zpracování.

4.8

Registrovali jste se na naší internetové stránce?

Naše internetové stránky umožňují registraci uživatelů. Tito uživatelé následně mají přístup do
neveřejné části našich stránek. Někteří registrovaní uživatelé, kteří jsou zaměstnanci našich
členů, mají také možnost jménem těchto členů na našich stránkách publikovat.
4.8.1

Jak Vaše údaje získáváme?

Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás při registraci na našich internetových stránkách.
4.8.2

Jaké Vaše údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které o Vás získáme výše uvedeným způsobem. Jedná
se zejména o následující kategorie údajů:
a)
povinné údaje: uživatelské jméno, jméno, příjmení, email;
b)

dodatečné údaje: název společnosti, adresa, telefon, fax;

c)

technické údaje: IP adresa, cookies.
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4.8.3

Co nás opravňuje tyto údaje zpracovávat?

Máme oprávněný zájem na tom, abychom si vedli evidenci osob, které mají přístup
k neveřejnému obsahu našich internetových stránek. Dále musíme vědět, zda můžeme
konkrétnímu uživateli přiřadit oprávnění publikovat jménem našeho člena.
4.8.4

Za jakým účel Vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem umožnění přístupu do neveřejné části
našich internetových stránek a umožnění publikování na stránkách jménem našich členů.
4.8.5

Jak dlouho tyto údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu existence Vašeho profilu na našich
stránkách.

4.9

Navštívil jste internetovou stránku AKAT?

Naše internetové stránky k řádnému fungování vyžadují ukládání cookies. Cookies jsou krátké
textové soubory, které naše internetové stránky ukládají na pevný disk Vašeho počítače nebo
mobilního zařízení. Často jde o nastavení, které Vám usnadní používání stránek. Některé
funkce našich stránek není možné bez cookies využívat.
4.9.1

Jak Vaše údaje získáváme?

Vaše osobní údaje ve formě cookies získáváme nahráním souboru do Vašeho zařízení, pokud
jste tuto možnost v nastavení všeho prohlížeče nezakázali.
4.9.2

Jaké Vaše údaje zpracováváme?

Jedná se zejména o následující kategorie údajů:
a)
elektronické údaje: cookies
Cookies nikdy nepoužíváme k tomu, abychom Vás identifikovali, a nikdy do nich neumisťujeme
citlivá nebo osobní data.
Naše internetové stránky využívají následující druhy cookies:
a) Technické cookies - nezbytné pro zajištění základní funkčnosti stránek.
b) Cookies třetích stran - určené pro měření anonymních dat o chování uživatelů
a sledování návštěvnosti pomocí Google Analytics za účelem lepšího přizpůsobení stránek
pro uživatele.
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4.9.3

Co nás opravňuje tyto údaje zpracovávat?

Je v našem oprávněném zájmu tyto údaje zpracovávat, zejména abychom mohli zaručit řádné
fungování našich internetových stránek.
4.9.4

Za jakým účel Vaše údaje zpracováváme?

Účelem zpracování Vašich elektronických údajů je zajištění řádné funkcionality našich
internetových stránek a sledování jejich návštěvnosti a analýza chování uživatelů
v anonymizovaném režimu.
4.9.5

Jak dlouho tyto údaje uchováváme?

Délka uchování takových údajů záleží od typu cookies, rozlišujeme následující typy:
a) Krátkodobé (session cookie), zůstávají uloženy ve Vašem počítači pouze do zavření
Vašeho prohlížeče, poté se automaticky vymažou.
b) Dlouhodobé (persistent cookie) zůstávají uloženy v prohlížeči delší dobu (záleží na
nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookies) nebo dokud je ručně neodstraníte.
Všechny soubory cookies, které jsou uloženy ve Vašem počítači, můžete kdykoliv vymazat.
Některé prohlížeče rovněž umožňují blokaci umisťování cookies na Váš počítač. Pokud si
ukládání cookies zablokujete, nebudete moci některé funkce našich internetových stránek
využít.

5

Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme?

Vaše osobní údaje zpracováváme jakožto správce osobních údajů. To znamená, že určujeme
účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme, a stanovujeme
prostředky jejich zpracování. Pro plnění našich zákonných povinností jsme v některých
případech povinni poskytovat Vaše osobní údaje třetím stranám, které jsou také v roli správců
osobních údajů. Jedná se zejména o případy poskytování osobních údajů na vyžádání
orgánům činným v trestním, přestupkovém či správním řízení.
Pro zpracování Vašich osobních údajů využíváme též služeb externích zpracovatelů.
Využíváme následující kategorie zpracovatelů: např. účetní poradci, externí auditoři v případě
interních auditů (jiných než vyplývajících ze zákona), advokáti a advokátní kanceláře,
pojišťovny, provozovatelé webových stránek atd. Se všemi zpracovateli jsme uzavřeli smlouvy
o zpracování osobních údajů tak, aby ochrana Vašich osobních údajů byla zaručena
v maximální možné míře.
Vaše osobní údaje však vždy zpřístupňujeme pouze v nezbytném rozsahu a v podobě nutné
k dosažení účelů uvedených v tomto informačním dokumentu.
Vaše osobní údaje zpracováváme na území České republiky a případně v dalších zemích
Evropské unie, kde je zajištěna stejná úroveň ochrany osobních údajů jako v České republice.
Do jiných zemí Vaše osobní údaje nejsou předávány.

16

6

Jak Vaše údaje zpracováváme?

Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy tak, aby Vaše osobní údaje byly
zabezpečeny v maximální možné míře a nemohly být zneužity.
Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované.
Automatizované zpracování probíhá v našich informačních systémech, případně
v informačních systémech našich zpracovatelů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány
především našimi pověřenými zaměstnanci a zpracovateli, jak je uvedeno v předchozí
kapitole. Učinili jsme taková opatření, aby k Vašim osobním údajům měli přístup pouze
zaměstnanci a zpracovatelé, kteří se podílejí na jejich zpracování, a také aby tito zaměstnanci
a zpracovatelé zachovávali mlčenlivost o veškerých skutečnostech, údajích a datech
(osobních či jiných), o nichž se dozvěděli při výkonu své práce.
Dále bychom Vás rádi informovali, že neprovádíme žádné rozhodování založené výhradně na
automatizovaném zpracování, včetně profilování.

7

Jaká máte práva v oblasti ochrany osobních údajů?

Vaše údaje zpracováváme zcela transparentním způsobem. Kdykoliv během zpracování
Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:
a)

Právo na přístup k Vašim osobním údajům a na pořízení kopie osobních údajů, které
zpracováváme.

b)

Právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že o Vás
zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje.

c)

Právo na výmaz Vašich osobních údajů (resp. právo být zapomenut). Na Vaši žádost
můžeme za určitých, právními předpisy stanovených podmínek vymazat Vaše osobní
údaje. Upozorňujeme Vás, že Vaše osobní údaje naopak nemohou být vymazány,
pokud je jejich zpracování nezbytné.

d)

Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. Na Vaši žádost můžeme za
určitých, právními předpisy stanovených, podmínek omezit nakládání s Vašimi
osobními údaji. Pokud uplatníte Vaše právo na omezení zpracování a bude naplněna
některá z těchto podmínek, provedeme v našich systémech záznam, že se na dané
údaje vztahuje omezení, a takové údaje nebudeme zpravidla aktivně dále zpracovávat.
Pokud pominou důvody pro omezení zpracování, omezení zpracování Vašich
osobních údajů zrušíme. O tom Vás budeme předem informovat.

e)

Právo na přenositelnost. V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě
souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované,
máte právo získat takové Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném
strojově čitelném formátu a předat je jinému správci.

f)

Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy
na ochranu osobních údajů, zejména GDPR, máte právo podat stížnost u Úřadu pro
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ochranu osobních údajů nebo u jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je
pověřen dozorem nad dodržování povinností stanovených GDPR.
Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud
jsou osobní údaje zpracovány pro účel oprávněných zájmů správce či třetí strany.
V případě, že vznesete námitku, nebudeme zpracovávat Vaše osobní údaje do té doby,
dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy
nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

g)

V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu budeme
informovat o způsobu vyřízení Vaší žádosti, v každém případě tak učiníme do jednoho měsíce
od obdržení žádosti. Tuto lhůtu jsme v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí
oprávnění prodloužit o další dva měsíce.
V případě nevyhovění žádosti máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů,
případně na soud.
Zpracováváme pouze přesné osobní údaje získané v souladu s právními předpisy na ochranu
osobních údajů a máme povinnost zpracovávané osobní údaje aktualizovat. Z tohoto důvodu
Vás žádáme, abyste nám bezodkladně hlásili jakoukoliv změnu Vašich osobních údajů.

8

Aktualizace

Tento informační dokument průběžně kontrolujeme a můžeme jej příležitostně měnit
(především aby byl dodržen soulad s právními předpisy a postupy ochrany osobních údajů).
Aktualizované verze budou vždy k dispozici na našich webových stránkách v sekci ochrana
osobních údajů.
K poslední aktualizaci tohoto dokumentu došlo 24. května 2018.
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