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Informace o ochraně údajů 

- Evropská škola talentů2023- 
 

V rámci European Talent School (dále jen "Talent School") zpracováváme osobní údaje jako správce 
údajů a uchováváme je po dobu nezbytnou k naplnění stanovených účelů a zákonných povinností. 

V následujícím textu vás informujeme o tom, o jaké údaje se jedná, jak jsou zpracovávány a jaká máte 
v této souvislosti práva. 

Podle čl. 4 č. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jsou osobními údaji veškeré 
informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. 
 
1. jméno a kontaktní údaje správce údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů 
Společně zodpovídají: 

Mezinárodní centrum setkávání St. Marienthal 
St. Marienthal 10 
02899 Ostritz 
Email:  info@ibz-marienthal.de  
Telefon: 035823/77230      Fax:  035823/77250  
 
(dále jen "nadace") 

a 
Fraunhofer-Gesellschaft 
zur Förderung der angewandten Forschung e. V. 
Hansastraße 27 c,  
80686 München 
(dále jen "Fraunhofer") 
 
Email:  info@zv.fraunhofer.de 
Telefon: +49 (0)89 1205- 0 
Fax:  +49 (0)89 1205-7531 
 

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zákona o ochraně osobních údajů nebo vašich práv jako 
subjektu údajů, můžete se obrátit přímo na naše pověřence pro ochranu osobních údajů. 
V souladu s čl. 26 odst. 3 nařízení o ochraně osobních údajů můžete svá práva jako subjekt údajů 
uplatnit jak vůči nadaci, tak vůči společnosti Fraunhofer. 
Pověřence pro ochranu osobních údajů Nadace můžete kontaktovat na výše uvedené adrese Nadace, 
Attn: Data Protection Officer nebo na adrese info@ibz-marienthal.de. 
Na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Fraunhofer se můžete obrátit na výše uvedené 
adrese společnosti Fraunhofer, na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů, nebo na adrese 
datenschutz@zv.fraunhofer.de. 
 
2. zpracování vašich osobních údajů a účely zpracování 
a)  V rámci registrace 
Při registraci do Školy talentů prostřednictvím našeho online formuláře od vás shromažďujeme 
následující údaje: 
- Jméno a příjmení, 
- Vaše kontaktní údaje (adresa, e-mailová adresa) 
- Váš ročník a typ školy (Gymnázium, Realschule, Oberschule atd.) 
 
Vaše jméno a adresa budou shromážděny, abychom věděli, kdo se naší akce účastní, a abychom vám 

mohli rezervovat místo. Vaše jméno bude vytištěno na osobní jmenovce, kterou se budete moci 

identifikovat jako oprávněný účastník Školy talentů. Vaši e-mailovou adresu potřebujeme k tomu, 

abychom vám mohli zaslat oznámení o registraci a poskytnout vám všechny další důležité informace o 

naší akci. 

Dobrovolně můžete zadat svůj stupeň a typ školy (Gymnázium, Realschule, Oberschule atd.) nebo svůj 

studijní obor či semestr. Zpracování těchto údajů není pro registraci povinné, ale pomáhá nám 
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organizovat a připravit Školu talentů co nejlépe pro vaši úroveň vzdělání a váš věk. 

Zpracování údajů se provádí na základě vaší žádosti a je nezbytné podle čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. b 

DSGVO pro výše uvedené účely pro plnění účastnické smlouvy a předsmluvních opatření. Výměna 

údajů mezi společně odpovědnými stranami probíhá za účelem umožnění hladkého průběhu akce (čl. 

6 odst. 1 p. 1 písm. f DSGVO). Jedná se o oprávněné zájmy správců ve smyslu výše uvedeného 

ustanovení. 

Údaje shromážděné v průběhu registrace budou uchovávány do uplynutí běžné promlčecí lhůty 3 let 
od konce roku, ve kterém došlo k události, a poté budou vymazány, pokud nejsme povinni uchovávat 
údaje po delší dobu v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c DSGVO z důvodu zákonných povinností 
uchovávání a dokumentace (zejména § 147 AO) nebo pokud jste v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. 
a DSGVO souhlasili s uchováváním po uplynutí této doby. V případě delšího uchovávání budou údaje 
zpracovávány pouze v rozsahu, který vyžaduje povinnost uchovávání nebo váš souhlas. 
 
b)  Pro výrobu a použití obrazového materiálu 
Škola talentů je vizuálně dokumentována fotografiemi a videozáznamy. Nelze vyloučit, že vás lze na 
základě záznamů přímo či nepřímo identifikovat, takže se jedná o osobní údaje. 
Záznamy použijeme pro účely dokumentace, pro doprovodné nebo následné zpravodajství, zejména 
na kanálech sociálních médií Fraunhoferovy nadace a nadace. Toto zpracování je nezbytné zejména 
k vizuální dokumentaci našich akcí a k propagaci budoucích akcí. 
Zpracování údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f DSGVO. Výše uvedené účely jsou 
oprávněnými zájmy ve smyslu uvedeného ustanovení. 

 

3. předávání vašich osobních údajů 

Vaše údaje nebudou předány, pokud 

 jste udělili výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 věty první písm. a DSGVO nebo  

 existuje zákonná povinnost předat vaše údaje podle čl. 6 odst. 1 věty první písm. c DSGVO. 
 

Předání vašich osobních údajů do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci je vyloučeno. 
 

4. Podstatný obsah naší smlouvy o společném řízení 

Uzavřeli jsme dohodu o společné odpovědnosti za zpracování osobních údajů podle čl. 26 odst. 1 věty 
druhé nařízení GDPR. 

Tato dohoda stanoví, že subjekty údajů se mohou obrátit na nadaci i Fraunhoferovu nadaci, aby 
uplatnily svá práva, a že za tyto informace o ochraně údajů neseme společnou odpovědnost. 
 

5. Práva subjektu údajů 
Máte právo:  

 kdykoli odvolat svůj souhlas v souladu s čl. 7 odst. 3 DSGVO. To znamená, že údaje na základě 
tohoto souhlasu již v budoucnu nesmíme zpracovávat; 

 požádat o informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme v souladu s čl. 15 DSGVO. 
Zejména můžete požadovat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, 
kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, plánované době 
uložení, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznesení námitky, 
existenci práva na stížnost, původu vašich údajů, pokud nebyly shromážděny námi, jakož i o 
existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a případně smysluplné informace 
o jeho podrobnostech; 

 v souladu s čl. 16 DSGVO požadovat bezodkladnou opravu nesprávných nebo úplných 
osobních údajů, které uchováváme; 

 v souladu s čl. 17 DSGVO požadovat výmaz vašich osobních údajů, které jsme uložili, pokud 
zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění právní 
povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních 
nároků; 

 v souladu s čl. 18 DSGVO požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud 
přesnost údajů zpochybňujete, zpracování je protiprávní, ale vznesete námitku proti jejich 
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výmazu a údaje již nepotřebujeme, ale potřebujete je pro uplatnění, výkon nebo obhajobu 
právních nároků nebo jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 DSGVO; 

 podle čl. 20 DSGVO získat vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, 
běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jinému správci; a 

 podat stížnost u dozorového úřadu v souladu s čl. 77 DSGVO. Zpravidla se můžete obrátit na 
dozorový úřad v místě svého obvyklého bydliště nebo pracoviště nebo na sídlo naší společnosti. 

 

Informace o vašem právu vznést námitku podle článku 21 DSGVO 
Máte právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace proti zpracování 
osobních údajů, které se vás týkají a které se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) DSGVO 
(zpracování údajů ve veřejném zájmu) a čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO (zpracování údajů na základě 
vyváženosti zájmů); to platí i pro profilování na základě tohoto ustanovení čl. 4 odst. 4 DSGVO. 
Pokud vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme 
závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo 
pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. 
Pokud vznesete námitku proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu, zpracování okamžitě 
zastavíme. V tomto případě není nutné uvádět konkrétní situaci. To platí i pro profilování, pokud je s 
takovou přímou reklamou spojeno. 
 
Pokud si přejete uplatnit své právo vznést námitku, stačí zaslat e-mail na adresu info@ibz-
marienthal.de. 
 

 

6. Zabezpečení dat 

Veškerá data, která přenášíte vy osobně, budou šifrována pomocí obecně uznávaného a bezpečného 
standardu TLS (Transport Layer Security). TLS je bezpečný a osvědčený standard, který se používá 
například také pro internetové bankovnictví. Zabezpečené spojení TLS poznáte mimo jiné podle 
připojeného s u http (tj. https://..) v adresním řádku vašeho prohlížeče nebo podle symbolu zámku ve 
spodní části prohlížeče. 

Používáme také vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom vaše údaje chránili 
před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo před 
neoprávněným přístupem třetích osob. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále zdokonalována v 
souladu s technologickým vývojem. 
 
7. aktuálnost těchto informací o ochraně údajů 
Tyto informace o ochraně údajů jsou v současné době platné a mají status únor 2023.                                                                   
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