
Informace o zpracování a ochraně osobních údajů 
v souladu s čl. 12 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 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) 

Správce osobních údajů: 
Fórum pro lidská práva, z.s. 
IČ: 043 66 140 
se sídlem: Ovenecká 78/33, 170 00 Praha 7 
(dále jen „Správce“) 

Správce spravuje osobní údaje účastníků vzdělávacích akcí pořádaných či spolupořádaných 
Správcem a dále osobní údaje osob, u nichž je zpracování osobních údajů nezbytné z dalších 
právních důvodů, a to zejména plnění právních povinností a ochrana oprávněných zájmů Správce. 

Osobní údaje osob jsou zpracovány z důvodu plnění zákonných povinností Správce, ochrany 
oprávněných zájmů Správce, kterými je zejména ochrana jeho práv a k naplnění závazků mezi 
Správcem a institucemi a organizacemi, které poskytují Správci financování. 

Účelem zpracovávání osobních údajů je umožnění plnění vztahu mezi účastníky vzdělávacích akcí 
a Správcem, dále plnění právních povinnosti Správce, stejně jako je zpracování nezbytné pro účely 
ochrany oprávněných zájmů Správce. Správce si vyhrazuje právo zpracovat osobní údaje i za jiným 
účelem, a to na základě uděleného souhlasu subjektu údajů. 

Konkrétně jsou zpracovávány následující osobní údaje: 

1) jméno 
2) příjmení 
3) e-mailová adresa 

Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány strojově prostřednictvím počítačů a počítačových 
programů a v písemné podobě. 

Osobní údaje zpracovává Správce pouze po dobu nezbytně nutnou pro zajištění práv a povinností 
plynoucích Správci z příslušných právních předpisů a podmínek financování projektů, ze kterých 
jsou vzdělávací akce hrazeny, nejdéle však po dobu 5 let následujících od účasti osoby na vzdělávací 
akci, případně po dobu stanovenou právními předpisy či podmínkami financování shora 
uvedených projektů, popřípadě po dobu platnosti případného souhlasu se zpracováním osobních 
údajů. 

Osobní údaje nejsou Správcem předávány třetím stranám s výjimkou institucí, které jsou partnery 
Správce v konkrétních projektech či samotnými zadavateli projektů, poskytovateli dotací a 
kontrolujícími orgány. Osobní údaje mohou být dále předávány v nezbytné míře příslušným 
veřejným institucím pro plnění dalších zákonných povinností a oprávněných zájmů Správce (soudy, 
Policie České republiky apod.). 

V případě potřeby se můžete ve věci správy a zpracování osobních údajů obrátit na předsedu 
organizace Maroše Matiaška, e-mail: forum@forumhr.eu.  



Správce upozorňuje, že subjekt údajů je povinen poskytnout Správci pravdivé a úplné osobní údaje. 

Na základě písemné žádosti subjektu údajů je Správce povinen poskytnout mu informace o tom, 
zda zpracovává jeho osobní údaje, případně jaké a v jakém rozsahu. Subjekt údajů má právo zažádat 
o kopii příslušných osobních údajů.  

Subjekt údajů má právo na přístup k jeho osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, 
popř. omezení zpracování. Subjekt údajů má právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou 
zpracovávány, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti 
zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se jej týkají, 
jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném, a strojově čitelném formátu).  

V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů právo tento kdykoliv 
odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho 
odvoláním, pokud je zpracování založené na poskytnutém souhlasu nebo ze zákonných důvodů.  

Subjekt údajů má právo požádat o informaci o zpracování jeho osobních údajů, přičemž ty mu je 
Správce povinen bez zbytečného odkladu předat. 

Subjekt údajů má právo, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se 
zpracováním osobních údajů právo obrátit se na Správce nebo na dozorový úřad, kterým je Úřad 
pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7. 

Správce prohlašuje, že při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému zpracování 
včetně profilování.  

S uplatněním výše uvedených práv se subjekt údajů může obrátit na Správce a to osobně, 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, telefonicky či emailem na adrese 
forum@forumhr.eu. 

Subjekt údajů obdrží odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho 
měsíce. V odůvodněných případech, může Správce prodloužit lhůtu o další dva měsíce, o čemž, 
jakož i důvodech pro takový postup musí informovat. 


