Informační sdělení o zpracování osobních údajů v průběhu Soutěže krátkých videí
“Connectivity for all!” (dále jen ´Soutěž´).

Cílem tohoto sdělení je informovat účastníky Soutěže o procesu zpracování osobních údajů, tak jak je
definováno v Nařízení o ochraně osobních údajů v EU č. 2016/679, dále jen pod názvem GDPR.

Oddíl 1 – Osobní údaje
Účastí v této Soutěži poskytuje soutěžící zpracovateli dat tyto údaje:
● Jméno a příjmení;
● Věk;
● Zemi, ke které se účastník hlásí;
● Školu, univerzitu či jinou instituci;
● E-mailovou adresu;
● Informace, které mohou být součástí soutěžního videa
● Podpis.

Oddíl 2 – Zdroj osobních údajů
Osobní údaje jsou získávány přímo od Vás v průběhu Vašeho přihlašování do Soutěže a v průběhu
potvrzení tohoto přihlášení nebo doplňkově díky nahrání videa a jeho sdílení na platformě ‘YouTube,
LLC’.

Oddíl 3 – Důvod zpracování osobních údajů
Účelem využití osobních údajů je uvedení Vašeho videa v rámci Soutěže, které se účastníte (to také
zahrnuje možnost přenos informací spojených s projektem ‘ConnectGREEN’, jako jsou výsledky
projektu, přes e-mail). Vaše osobní údaje tedy mohou využívat organizátoři Soutěže pouze ve vztahu
k projektu ‘ConnectGREEN’.
To znamená, že organizátoři Soutěže budou Vaše osobní údaje využívat pouze k propagaci projektu
online, a nebo při komunikaci v digitální či tištěné formě. Pro jakékoli další využití pro marketingové
účely budete zvlášť znovu dotázáni.
Organizátoři Soutěže dále sdělují, že zde na základě Vašich osobních údajů nevzniká žádný automaticky
generovaný proces (jako například vznik profilu).

Oddíl 4 – Zpřístupnění osobních údajů
Vaše osobní údaje budou známa pouze organizátorům Soutěže kvůli jejímu provozu a dalším osobám,
které potřebují přístup k osobním údajům („potřebují znát základ“), aby mohli vykonávat své

povinnosti spojené se Soutěží z důvodů uvedených v oddíle 3 (viz. Výše) nebo pokud toto bude
požadováno potřebným nařízením.
Organizátoři Soutěže mohou rovněž sdílet Vaše osobní údaje z důvodů uvedených v tomto sdělení
s třetí stranou z důvodů služeb, které tato třetí strana organizátorům soutěže poskytuje (např. platby,
IT podpora, technické služby spojené s aktivitami Soutěže, konzultace k Soutěži). Organizátoři Soutěže
budou tyto třetí strany vybírat pečlivě a zaručují, že poskytovatelé služeb budou disponovat
adekvátním technickým zabezpečením, aby chránili Vaše osobní údaje.
Organizátoři Soutěže mohou rovněž předat Vaše osobní údaje autoritám, pokud je tak požadováno
právním ustanovením, konzultantům ve spojení s nadstandartními obchodními operacemi (fúze,
akvizice), obchodním partnerům a soudům. Vaše osobní údaje budou předány takovým třetím
stranám, pouze pokud toto bude nutné k provedení smluv spojených s aktivitami Soutěže (viz. Oddíl
3).

Oddíl 5 – Přenos osobních údajů, včetně mimo EU a EEA
Organizátoři soutěže mohou zpřístupnit Vaše osobní údaje přidruženým subjektům („WWF Group
(World Wide Fund for Nature)”) a skupině partnerů projektu ‘ConnectGREEN’ z důvodů uvedených
v Oddíle 3 nebo když je toto možné s ohledem na příslušný zákon. Takovéto zpřístupnění může
zahrnovat i subjekty mimo Evropskou Unii (EU) a Evropský Hospodářský prostor (EEA). Vaše osobní
údaje mohou být zpřístupněny osobami ze Světového fondu na ochranu přírody (WWF) a partnery
projektu ‘ConnectGREEN’ z následujících zemí: Rakousko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko,
Srbsko a Slovensko. V případě sdílení dat s takovýmito subjekty se organizátoři Soutěže zavazují
k tomu, že bude zajištěna odpovídající úroveň ochrany osobních údajů (schválená Evropskou komisí).

Oddíl 6 – Základ zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů v průběhu Soutěže je nutné z důvodu oprávněného zájmu organizátorů
Soutěže ověřit Vaši účast v Soutěži krátkých videí, aby byl následný průběh soutěže hladký a aby Vám
bylo možno zaslat další informace k Soutěži.
Dále mohou být Vaše osobní údaje využity v případě rozepří, šetření, šetření autorit či v případě dalších
zákonných záměrů zahrnujících organizátory Soutěže projektu ‘ConnectGREEN’.

Oddíl 7 – zabezpečení dat
Organizátoři Soutěže odpovídají za fyzické, technické a organizační opatření k zabezpečení Vašich
osobních údajů, které jim budou poskytnuty, před zničením, ztrátou, změnou, odhalením, omezením
či náhodným přístupem, ilegálním či bez autorizace, nezávisle na tom, kde budou zpracovány. Aby
mohly být videa uvedena, organizátoři Soutěže spolupracují s platformou YouTube, LLC, pobočkou
Google, LLC. Pro vytvoření účtu na YouTube, LLC, budete muset souhlasit s podmínkami využití jejich
služeb a jejich soukromé politiky. Upozorňujeme, že organizátoři Soutěže nejsou odpovědní za způsob,
jakým YouTube, LLC bude nakládat s Vašimi osobními údaji.

Oddíl 8 – doba zpracování Vašich osobních údajů

Hodláme udržet Vaše osobní údaje přesně k termínu soutěže. Navíc se budeme snažit je neudržovat
déle, než je nutné k naplnění důvodů uvedených v tomto P
rohlášení včetně uspokojení zákonných požadavků a vykázání činnosti (pokud to bude nutné). Díky
specifitě procesu budou Vaše osobní údaje, které jste poskytli organizátorům Soutěže, uloženy po dobu
tří let.

Oddíl 9 – Vaše práva týkající se osobních údajů
V souladu s platnými ustanoveními o osobních údajích Vás informujeme, že máte následující práva,
která mohou být uplatněna za podmínek daných GDPR zasláním žádosti na kontaktní adresu uvedenou
níže (Oddíl 11):
a) Právo přístupu k osobním údajům, které jste poskytli, tedy právo získávat od organizátorů Soutěže
potvrzení, že Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, právo přístupu k příslušným
údajům a podmínkám, za kterých jsou údaje zpracovávány (včetně důvodu zpracovávání údajů a jejich
příjemce);
b) Právo žádat nápravu či odstranění osobních údajů, což znamená, že můžete žádat opravení
nepřesných osobních údajů či doplnění neúplných osobních údajů. Také máte právo odstranit své
osobní údaje z důvodů, kdy Vaše osobní údaje již neslouží účelům, pro který byly zpracovány, nebo
z důvodů, kdy subjekt údajů odmítá zpracování a tedy není možno údaje dále zpracovávat, protože
v takovém případě by byly údaje zpracovávány nezákonně;
c) Právo žádat omezení zpracování, tedy právo požadovat po organizátorech Soutěže omezení
zpracování osobních údajů v těchto případech: (i) námitka vůči přesnosti údajů (omezení bude trvat
tak dlouho, jak bude nutné pro ověření údajů ze strany organizátorů Soutěže), (ii) zpracování je
nelegální a Vy odmítáte odstranění dat – namísto toho požadujete omezení jejich zpracování, (iii)
organizátoři soutěže už Vaše osobní údaje dále nepotřebují, ale Vy požadujete osobní údaje pro
dosažení práva před soudem, (iv) odmítali jste zpracování na dobu, než organizátoři Soutěže ověří, že
jejich práva převažují nad Vašimi;
d) Právo odmítnout zpracování, tedy Vaše právo odmítnout zpracování Vašich osobních údajů ve
spojení s určitou situací, ve které se nacházíte, v době zpracování vašich údajů organizátory Soutěže
nebo třetí stranou, včetně případů aktivit založených na tomto tématu nebo pokud jsou Vaše údaje
užity k marketingovým účelům nebo k vytváření profilů;
e) Právo nebýt subjektem automatického rozhodování, včetně profilování;
f) Právo na přenos údajů, tedy Vaše právo požádat o přenos či kopii Vašich existujících osobních údajů
z databáze Soutěže do jiné databáze ve strukturovaném formátu, který je aktuálně používán a čten
automaticky, pokud je zpracování předmětem smlouvy;
g) Právo podat stížnost u Národního dozorčího orgánu, odpovědného za zpracování osobních údajů, a
oslovit kompetentní orgány.
Pokud zásadně změníme naši politiku zpracování osobních údajů nebo toto Prohlášení, poskytneme
Vám opravené Prohlášení a případné další opatření, abyste byli seznámeni se změnami v souladu
s příslušným zákonem.

Oddíl 10 – Dotazy a žádosti
Pokud máte dotazy ohledně tohoto Prohlášení či chcete (i)přístup ke svým osobním údajům či zjistit o
nich více (ii) podat jinou žádost spojenou s osobními údaji, prosíme, kontaktujte partnerskou organizaci
projektu ‘ConnectGREEN’, která je odpovědná za Soutěž krátkých videí ve Vaší zemi. Za Českou
republiku je osobou zodpovědnou za organizaci soutěže:
Jana Branwen Helebrandová (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR), Trocnovská 2, 702 000 Ostrava,
jana.helebrandova@nature.cz +420731101545
Více detailů o zpracování osobních údajů v České republice najdete na stránkách Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR: https://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/ochrana-osobnich-udaju/

