Pravidla ochrany osobních údajů – Startup Report
1. Keiretsu Forum CEE SE, IČO 03732614, se sídlem na adrese Malá Štupartská 634/7,
Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze pod sp. zn. H 1524 (dále jen „Keiretsu“) zpracovává osobní údaje
zájemců o Startup Report v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (dále jen “GDPR”) a
právními předpisy České republiky.
2. Keiretsu vystupuje jako správce osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány za
účelem emailového zaslání Startup Reportu ze strany Keiretsu pro zájemce o tento
Startup Report a za účelem přímého marketingu (zejména zasílání obchodních sdělení
či pozvánek na akce, výzev do zapojení do příštího výzkumu apod.). Zákonným
důvodem zpracování je oprávněný zájem Keiretsu (statistické a marketingové účely).
Keiretsu se v této souvislosti zavazuje nekontaktovat zájemce s použitím poskytnutých
údajů častěji než 4x ročně.
3. Osobní údaje zájemců budou zpracovány v rozsahu: jméno a příjmení, e-mailová
adresa, společnost a pracovní pozice.
4. Stažením reportu uděluje zájemce Keiretsu rovněž souhlas k tomu, aby mohl Keiretsu
osobní údaje zájemců poskytnout partnerům Startup Reportu, jakožto zpracovatelům.
Tito jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Keiretsu a
partneři uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které je zajištěno řádně
zabezpečení. Partneři, kteří mají sídlo mimo EU, se zavázali dodržovat minimálně
stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jakou stanoví GDPR.
5. Keiretsu přijalo právní, organizační a technická opatření pro ochranu zpracovávaných
osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k
údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému
neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a
organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti
správce osobních údajů, vyplývající z příslušných právních předpisů.
6. Osobní údaje klienta budou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu. Osobní údaje
budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
7. Zájemce má právo požadovat od Keiretsu přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15
GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.
18 GDPR. Zájemce má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c)
až f) GDPR. Dále má zájemce právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Uvedená práva a případná další práva
subjektu údajů dle GDPR lze uplatňovat a jakékoli dotazy k ochraně osobních údajů lze
posílat na info@keiretsuforum.eu. V případě, že se zájemce domnívá, že bylo porušeno
jeho právo na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu
osobních údajů (www.uoou.cz).
V Praze dne 12. května 2020

