Souhlas se zpracováním osobních údajů:
7. Konference Evaluační jednotky Národního orgánu pro koordinaci,
Podtitul: Ukončeme, prosím, programovací období. Příští stanice 2021+

Vaše osobní údaje v rozsahu:
1) videozáznam Vaší podoby a hlasu,
2) Vámi zvolený avatar a uživatelské jméno,
3) jméno a příjmení,
4) další osobní údaje případně sdělené na záznamu,
budou správcem osobních údajů zpracovávány na základě tohoto Vašeho souhlasu, uděleného
zatržením odpovídajícího pole v rámci registrace na konferenci.
Vaše osobní údaje ve výše definovaném rozsahu poskytujete správci:
Ministerstvo pro místní rozvoj
IČ: 66002222
Sídlo: Staroměstské náměstí 932/6, Praha Staré Město, 110 15
Tel.: +420 224 861 111 (ústředna)
Fax: +420 224 861 333 (centrální)
ID datové schránky: 26iaava
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@mmr.cz.
Za účelem zveřejnění celého záznamu konference na Youtube kanálu DotaceEU.
Jakékoliv další předání jiným subjektům s výjimkou zákonných důvodů vylučujeme, stejně tak zcela
vylučujeme předání údajů mimo území EU nebo mezinárodní organizaci.
Vaše osobní údaje budou správcem zpracovávány pro stanovený účel po dobu tří let od data konání
předmětné konference a pak zničeny.
Žádostí adresovanou správci můžete požadovat o přístup k Vašim osobním údajům, tzn. informaci,
zda a jaké Vaše údaje zpracovává, za jakým účelem, zda je předává dalším atp., jejich opravu, výmaz ,
popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i uplatnit práva na
přenositelnost údajů.
Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, v takovém případě budou Vaše
osobní údaje odstraněny. Pokud souhlas odvoláte, znemožníte tím poskytnutí obsahu konference
dalším zájemcům.
V případě nesouhlasu s postupem správce nebo jeho činností máte právo podat stížnost u
dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, popřípadě se obrátit na příslušný
obecný soud.
Vaše osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného zpracování, rozhodování nebo profilování
a nebudou použity k marketingovým účelům.
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