SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
A PODMÍNKY JEJICH ZPRACOVÁNÍ
Udělení souhlasu: Prostřednictvím výběru volby „A souhlasím“, v bodě 3 našeho průzkumu, udělujete
souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, telefon, e-mail, pracovní pozice,
organizace pro níž pracujete (zpravidla zaměstnavatel), oblast Vaší předchozí působnosti (např. právní,
compliance, řízení rizik, interní audit, apod.), počet let zkušeností v oblasti Compliance.
Správce osobních údajů: Compliance Academy s.r.o., IČO 082 28 680, se sídlem Salvátorská 931/8,
Staré Město, 110 00 Praha 1.
Účel zpracování:

Kontaktní údaje budou zpracovávány za účelem:
-

zvýšení validity uvedených informací a možnosti jejich ověření v rámci telefonické/e-mailové
komunikace,
informování o výsledcích průzkumu,
informování o dalších plánovaných ročnících tohoto průzkumu,
Vašeho oslovení s nabídkou benefitů souvisejících s účastí v průzkumu.

Ostatní údaje (pokud je uvedete) budou zpracovávány za účelem sestavení obecného profilu osob,
které jsou v organizacích odpovědné za problematiku Compliance.
Doba udělení souhlasu a jeho odvolání: souhlas udělujete na dobu 24 měsíců, tento však můžete
kdykoliv odvolat, a to zasláním požadavku na e-mail info@complianceacademy.cz.
Doplňující informace:

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí (tj. do zemí mimo EU), které neposkytují
přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů.
S odkazem na Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů (dále jen Nařízení) máte níže uvedená práva:
•

mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),

•

požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),

•

na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17
Nařízení,

•

na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,

•

na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,

•

odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,

•

podat proti správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení; stížnost je možné podat na Úřadu na
ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Tato práva je možné uplatnit prostřednictvím písemné žádosti doručené na adresu Salvátorská 931/8,
Staré Město, 110 00 Praha 1, na e-mailovou schránku info@complianceacademy.cz.
Informace o vyhodnocení Vaší žádosti a o přijatých opatřeních Vám budou poskytnuty bez zbytečného
prodlení, nejpozději do 30 dnů. Ve výjimečných případech, o nichž budete informováni, může být lhůta
prodloužena o dva měsíce.

