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ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVOD
itSMF Czech Republic z. s. (dále „itSMF CZ“) je správcem osobních údajů a plně respektuje vaše právo
na soukromí a ochranu osobních údajů a přijímá osvědčené postupy v souladu s platnými zákony a
předpisy EU. Aktualizovali jsme zásady ochrany osobních údajů, abychom zahrnuli nové normy
stanovené v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (známé také pod zkratkou GDPR).
Nové předpisy rozšiřují stávající práva týkající se vašich osobních údajů. Patří sem možnost odvolat
váš souhlas, právo na opravu a právo na zapomenutí. Zásady ochrany soukromí popisují, jaké osobní
údaje uchováváme pro Vás, na jak dlouho je uchováváme a proč.
Chcete-li zkontrolovat nebo upravit informace, které uchováváme ve členském profilu, přihlaste se na
webovou stránku a klikněte na „Přihlášený uživatel“-> “Profil“. Zde můžete změnit své údaje. Vaše
přihlášení je vaše emailová adresa a heslo, které jste si vybrali.

JAKÉ INFORMACE A JAK JE SHROMAŽĎUJEME
itSMF CZ uchovává vaše osobní údaje za podmínky, že souhlasíte s poskytnutím těchto základních
údajů, které jsou uvedeny na formuláři na akcích itSMF CZ (např. výroční konference, itSM Prakticky),
a to: jméno, příjmení, název pracovní pozice, jméno zaměstnavatele či společnosti, adresu, email a
telefonní číslo. V některých případech vás můžeme požádat o poskytnutí dalších profesních
informací, jako je velikost společnosti, pro kterou pracujete.
Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat, pokud se zaregistrujete jako člen spolku nebo se
registrujete na některou z akcí itSMF CZ.

CO SE STANE, POKUD NEPOSKYTNETE OSOBNÍ ÚDAJE?
Abychom vám mohli poskytnout požadované služby v rámci členství nebo akce itSMF CZ, tak
potřebujeme vaše osobní údaje.

itSMF Czech Republic, z. s.,
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČ: 27028976, datová schránka: ccre7c

Page 1

Zásady ochrany osobních údajů | Privacy Policy

JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
itSMF CZ má nastavená technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů. Současně
požadujeme, aby dodavatelé, s nimiž jsme uzavřeli smlouvu, používali také odpovídající bezpečnostní
opatření k ochraně osobních údajů.

CO DĚLÁME S OSOBNÍMI ÚDAJI, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME
Osobní údaje používáme ke komunikaci s vámi, k informování o novinkách v oblasti ITSM a akcích
pořádaných itSMF CZ a akcích pořádaných našimi partnery.

KDY A JAK SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
itSMF CZ může sdílet vaše osobní údaje směrem k třetím stranám (např. partneři akcí itSMF CZ) za
podmínky, že k tomu dáte souhlas. Jakmile dáte souhlas se sdílením osobních údajů směrem k třetím
stranám, budou se na vaše osobní údaje vztahovat zásady ochrany soukromí třetích stran, včetně
informací, jak v budoucnu odvolat svůj souhlas.
itSMF CZ může sdílet vaše osobní údaje směrem k našich dodavatelům, kteří zajišťují provoz našich
služeb (email, web) za účelem provozu daných služeb.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
Vaše osobní údaje uchováváme po celou dobu trvání obchodního vztahu (členství itSMF CZ, účast na
akcích itSMF CZ) a doby vašeho souhlasu. Osobní údaje budou uchovávány po dobu členství, resp.
pro osoby, které nejsou členy itSMF CZ a jsou registrované na akce itSMF CZ, po dobu 12 měsíců.
Váš souhlas s poskytnutím osobních údajů můžete kdykoliv odvolat,
kontakt: katerina.mrkvickova@itsmf.cz
Pokud vaše členství vypršelo, tak budeme uchovávat vaše údaje na dobu 3 měsíců, abychom vás
mohli informovat o prodloužení členství a činnostech itSMF CZ. Pokud nechcete zůstat v naší
databázi, tak nás kontaktujte. Veškeré dotazy nebo obavy ohledně osobních údajů, které máme
k dispozici, nám zašlete na email info@itsmf.cz nebo katerina.mrkvickova@itsmf.cz
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VAŠE PRÁVA A VOLBY
Chcete-li, aby byly vaše osobní údaje smazány, tak pošlete prosím požadavek na email info@itsmf.cz
Chcete-li odvolat souhlas se zasíláním elektronických materiálů itSMF CZ, tak pošlete prosím
požadavek na email info@itsmf.cz

KONTAKT – SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
itSMF Czech Republic, z. s.
Rybná 24/ čp. 716, Praha 1 – Staré Město, 110 00
IČ: 270 28 976
Email: info@itsmf.cz nebo katerina.mrkvickova@itsmf.cz

VAŠE NÁZORY
Vaše názory, náměty a zpětná vazba je pro nás důležitá. Pošlete je na info@itsmf.cz

Verze 1.1 (naposledy aktualizováno 25. 5. 2018)
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PRIVACY POLICY
At itSMF Czech Republic we're committed to protecting your privacy so you can feel confident we are
using your data correctly. To reflect the new standards established by the upcoming General Data
Protection Regulation (GDPR), we've updated our privacy policy.

The new regulations expand your existing set of rights regarding your personal data. These include
the ability to withdraw your consent, the right to correction, and the right to be forgotten. The policy
describes what personal data we hold for you, how long we keep it for, and why.

To check or edit the information we hold in your member profile, log into the website and click on
„Your Account“-> “Edit My Profile“. Here you can amend your details. Your login is usually your email
address and a password that you have chosen.

If your membership has recently expired, we will retain your details for a period 3 months so that we
can keep you informed about itSMF activities and membership renewal. If you don't wish to stay on
our database, just let us know (info@itsmf.cz or katerina.mrkvickova@itsmf.cz). For all questions or
concerns about the personal data we hold, please contact us via info@itsmf.cz nebo
katerina.mrkvickova@itsmf.cz.

Version 1.0 (last update 22. 5. 2018)

itSMF Czech Republic, z. s.,
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČ: 27028976, datová schránka: ccre7c

Page 4

