EUROPEUM A GDPR
Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
implementuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů –
obecně
Správcem

informují o sdílení osobních údajů se třetími
stranami

Které osobní údaje uchováváme?
údajů

je

Institut

pro

evropskou

politiku

EUROPEUM z.s., Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1 - Staré
Město, 110 00, IČO:

69057842.

GDPR

je

nová

legislativa EU, která výrazně zvyšuje ochranu osobních dat
občanů. V rámci těchto změn se EU snaží co nejvíce hájit
práva

•

občanů

Evropské

unie

proti

neoprávněnému

zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. V této oblasti
funguje stále i Úřad pro ochranu osobních údajů, který bude
zároveň nově podřízen Evropskému sboru pro ochranu
osobních údajů (EDPB). V případě, že by česká strana
pochybila, je možné se obrátit právě na EDPB s odvoláním.

Tyto zásady:

V rámci naší databáze evidujeme pouze Vaše jméno,

příjmení, jazyk, Vaši emailovou adresu a v některých
případech evidujeme také instituci a pozici, na níž se
nacházíte, popřípadě do jaké kategorie spadáte (student,
zaměstnanec, podnikatel, senior).

Proč tyto osobní údaje uchováváme?
Jméno, příjmení a emailovou adresu uchováváme,
abychom Vám mohli rozesílat pozvánky na akce, které
(spolu)pořádáme, včetně debat Café Evropa, a abychom
Vás mohli umístit na prezenční listinu v případě, že na akci
potvrdíte účast, čímž Vám můžeme zajistit místo na akci.

•

stanovují druh osobních dat, která uchováváme

•

vysvětlují jakým způsobem jsou data uchována

•

vysvětlují k jakým účelům jsou data využívána

•

uvádějí práva, která jsou vám dána v oblasti
Ochrany osobních údajů

popřípadě Vás na základě těchto informací můžeme pozvat

•

vysvětlují možnosti vymazání/úpravy Vašich dat
v rámci naší databáze

u malého množství kontaktů.

•

informují o využívání multimediálních záznamů a
fotografií z našich akcí

•

informují o cookies na našich webových stránkách

Údaj o instituci, případě pozici, na které působíte, nám
pomáhá určit, jaký druh akce by Vám mohl nejvíce
vyhovovat a jaká témata by pro vás mohla být zajímavá,
na některé uzavřené akce. Tuto informaci evidujeme pouze

Údaj o tom, do jaké kategorie spadáte (je-li uveden),
využíváme

pro

tvorbu

statistik

z některých

akcí,

prostřednictvím kterých informujeme spoluorganizátory
akce a partnery o tom, jak akce probíhala (např. „akce se

účastnilo 50 diváků z nichž 20 % byli studenti). Tato

zájem pouze o některý druh informací, využijte prosím tuto

informace má tedy pouze informativní charakter.

cestu. V případě „zrušení odběru“ nebudete již dostávat

Informace o jazyku kontaktu, pouze určí, zda Vám máme
zasílat pozvánky pouze na akce v češtině či do češtiny
tlumočené, či Vám můžeme zaslat také informace o akcích,
které proběhnou v jiném jazyce než v češtině. Informace

žádné informace.

Informace o audiovizuálním materiálu
z našich akcí:

tedy slouží pouze pro interní účely.

Kde a jak dlouho tyto osobní údaje

akcí může být taktéž pořizován videozáznam, který může

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM užívá dostatečná
organizační i technická opatření k ochraně osobních údajů.
Vaše údaje uchováváme v elektronické databázi kontaktů
softwaru Emailchef společnosti Delivery Tech. Corp., který
je licencován a splňuje veškeré požadavky v rámci GDPR,
ale i politik proti spamu. V případě, že se na akci registrujete
registračního

na pořizovaných fotografiích či videozáznamu, který je dále
využíván pro propagační a PR účely. V průběhu některých

uchováváme?

prostřednictvím

Vstupem na akci dáváte souhlas s tím, že se můžete objevit

formuláře

na

platformě

Google Forms, jsou Vámi vyplněné údaje uchovány
v zabezpečeném dokumentu na serveru společnosti Google
LLC.

být v průběhu akce živě vysílán na facebookových stránkách
a následně archivován. Fotografie diváků, které na akcích
pořídíme, jsou zcela anonymní a jména osob se na
fotografie

neumisťují

a

ani

se

neuvádějí

(kromě

vystupujících a moderátora).

Informace o cookies:
Institut pro evropskou politiku EUROPEUM nesbírá pomocí
cookies žádné osobní údaje. Naše webové stránky obsahují
řadu externích odkazů jako např. weby partnerských

Jak lze vymazat/upravit údaje o mé

organizací, donorů, Facebook či Youtube, které mohou

osobě?

třetích osob se řídí jinými zásadami ochrany osobních údajů

používat cookies sledující Vaši činnost na internetu. Cookies
než naše webové stránky. Cookies můžete zablokovat v

Zasílání veškerých novinek a pozvánek na události můžete
kdykoli zrušit kliknutím na odkaz „zrušit odběr“ v e-mailové

nastavení svého internetového prohlížeče.

komunikaci, kterou Vám zasíláme. Tento odkaz je vždy

Informace o sdílení osobních údajů se

uveden v každém hromadném emailu, který od nás

třetími stranami:

dostanete.

Po zrušení odběru dojde k vymazání Vašeho

kontaktu a od té chvíle již nebudete dostávat žádné
emaily

zasílané

Institutem

pro

evropskou

politiku

EUROPEUM, včetně pozvánek na akce, které organizujeme
s dalšími partnery, jako jsou například debaty Café Evropa.
Stejně tak Vás nebudeme moci do seznamu přidat
zpět. Data jsou uchovávána do chvíle, kdy se nerozhodnete
pro „zrušení odběru“, jak již bylo uvedeno či do ukončení
činnosti Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.

Vaše

osobní

údaje

z našich

databází

kontaktů

neposkytujeme třetí straně. Výjimku tvoří pouze Vaše
osobní údaje vyplněné v rámci registrací na akci, kterou
organizujeme s některou z našich partnerských organizací.
Tyto údaje můžeme poskytnout pouze spoluorganizátorům
té dané akce, na kterou se přímo registrujete. I těm však
poskytneme z Vaší registrace pouze ty údaje, které jsou
nezbytně nutné pro organizační účely dané akce (například

Úprava či výmaz údajů je možný také formou písemné,

je informujeme o tom, že je Váš email již registrován na akci

emailové či telefonické komunikace uvedené na webových

v zájmu toho, aby Vám nezasílali informaci o spolupořádané

stránkách Institutu v sekci kontakty. Pokud nemáte

akci ještě svými kanály).

EUROPEUM AND GDPR
EUROPEUM Institute for European Policy
implements the General Data Protection Regulation

Principles of personal data protection
– in general:

•

Informs about sharing of personal data with third
parties

What personal data do we store?

The administrator of data is EUROPEUM Institute for
European Policy, Staroměstské náměstí 4/1, Prague 1 – Old
Town, 110 00, ID: CZ69057842. GDPR is a new EU
legislation, which notably increases the protection of
personal data of EU citizens. With these changes, the EU is
aiming to better protect the rights of its people from the
unlawful use of their personal data. In this area, the Office
for personal data protection is still functioning, although it
henceforth will be subject to the European Data Protection
Board (EDBP). In case the Czech authorities would be
failing to adhere to aforementioned legislation, it is possible
to turn to the aforementioned EDPB.

In our database we only store your: Name, Surname,
languages you speak, your email address and, in some
cases, we note the institution you work in and which
position you occupy (or whether you are in category of
student, employee, entrepreneur or senior).

Why do we store personal data?
Name, surname and email address are stored, so that
we can send out invitations for events, which we
(co-)organize and so that we can place you on our

These principles:

attendance sheets in case you confirm your participation on
these events. With this we can coordinate and make sure

•

States what kind of personal data is stored

•

Explain in what way the data is stored

•

Explain for what purposes the data is used

Data about the institute, or position you are active in

•

States the rights, which you are given in the area
of personal data protection

you, and which topic could be interesting to you. In some

•

Explain the possibilities in which you
delete/manage your data in our database

•

Informs of the use of multimedia records and
photos from our events

•

Informs about cookies on our websites

you get a seat.

can

allows us to determine what kind of event is best suited for
cases, it means we can invite you to special closed events
based on this information. This information is stored only
in a small number of contacts.
Information about which category you fall under (if it is
stated) is used by us to create statistics based on our events
through which we inform co-organizers and partners about

in what manner the event happened, and about the

unsubscribing by clicking on the button in our emails, you

composition of categories (e.g. students, professionals,

will not receive any information at all.

ect.) that participated in the event. This information has
therefore only informative purposes.

Information

about

Information about languages spoken is only used to

material from our events:

audiovisual

determine whether we should be sending you invitations to
events that are held in other languages other than English

When participating on an event, you are giving us

or Czech. This information is only used internally.

permission to use pictures and video-recordings, which you

Where and for how long do we store
this data?
EUROPEUM Institute for European Policy is using sufficient
organizational and technological measures in protecting
personal data. Your data is stored in an electronic contact
database software Emailchef from Delivery Tech. Corp.,
which is licensed and is fulfilling all the requirements of
GDPR. In case you register for our events through our
registration form on Google Forms, the data you submitted
is stored on a secured document on the server of Google
LLC.

might be part of, to use further as promotion material and
for PR purposes. During some events, a video-recording can
be made, which can be live-streamed on Facebook, and
consequently archived. Photographies of the audience,
which we take during our events, are completely
anonymous and the names of individuals are not displayed
on these photographies, nor are they anywhere listed (with
the exception of the moderator and guest speakers).

Informace about cookies:
EUROPEUM Institute for European Policy does not use
cookies to store any personal data. Our websites contain a
number of external links like the websites of partner

How can I change/delete my personal

organizations, sponsors, Facebook and YouTube, which

data?

Third party cookies are following different principles of

may use cookies monitoring your activities on the internet.
personal data protection from our websites. You can block

You can always unsubscribe from the invitations and
newsletter we send out through email we send, by using

cookies in the settings of your internet browsers.

the link ‚unsubscribe‘. If you choose to unsubscribe, your

Information about sharing of personal

contact information will be deleted and you will stop

data with third parties:

receiving any emails sent out by EUROPEUM
Institute for European Policy. This also means that
we can no longer add you to the contact list of
recipients. The data is stored up to the point where you
unsubscribe from our emails, or until EUROPEUM Institute
for European Policy stops functioning.

We do not share our database of your personal data
with any third parties. The only exception is the data
provided by filling in registration forms for our events, which
we organize with any of our partner organizations. We can
only share this data with co-organizers of that particular

The management of your personal data is possible through

event for which you register. Even then, we only share that

written form, email or communication over telephone,

information which is absolutely necessary for organization

which is listed on our websites under the contacts section.

purposes (information such as informing them that you

If you want to stop receiving only specific information,

have already registered for an event and no further emails

please make use of this method. In case of you

in regard to that event need to be sent to you).

