
 

Informace o zpracování osobních údajů pro účastníky Kurzu obchodní diplomacie 

dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále 
jen „nařízení GDPR“) 

I. SPRÁVCE ÚDAJŮ 

Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů je Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade se 
sídlem Dittrichova 21, Praha 128 01, IČO 000 01 171, státní příspěvková organizace (dále jen 
„Správce“), která Vás v souladu s nařízením GDPR tímto informuje o zpracování Vašich osobních údajů 
a o Vašich právech. 

II. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely pořádání Kurzu obchodní diplomacie 
(dále „KOD)“: 

 plnění povinností vyplývajících z poskytování rozvojových aktivit v rámci KOD; 

 plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů; 

 vedení kontaktů na účastníky KOD; 

 zpracování fotografických a audiovizuálních výstupů pro účastníky KOD; 

 zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů. 

 

III. VAŠE ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME 

Zpracováváme následující kategorie vašich osobních údajů: 

Identifikační údaje 

Abychom vás mohli nezaměnitelně identifikovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: jméno, 
příjmení, titul, organizace, pozice v organizaci. 

Kontaktní údaje 

Abychom vás mohli kontaktovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní číslo, adresa 
organizace. 

Údaje o odborném zaměření 

Abychom vám mohli poskytnout rozvojové aktivity, které odpovídají vašemu odbornému zaměření, 
zpracováváme osobní údaje v rozsahu: povolání, odborná specializace. 

Údaje blíže nespecifikované, soubor Vašich znalostí, dovedností a kompetencí 

Abychom vám mohli připravit kvalitní výstupy sloužící k vašemu osobnímu rozvoji, zpracováváme videa 
a fotografie ze seminářů, které slouží výhradně k tomuto účelu. 



 

 

IV. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje mohou být předány k dalšímu zpracování externímu subjektu na základě smlouvy o 
zpracování osobních údajů nebo zpřístupněné externím subjektům a organizacím, s nimiž Agentura 
CzechTrade spolupracuje při plnění svých úkolů v rámci KOD, a to na základě zvláštní smlouvy anebo 
pokynu svého zřizovatele.  

 

V. DOBA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu trvání Kurzu obchodní diplomacie a následně po dobu 3 
let od Vaší účasti. 

 Po uplynutí této doby Vaše osobní údaje pouze pro účely a po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje 
uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. 

Jakmile uplyne doba uložení vašich osobních údajů anebo doba, po kterou jsme je povinni uchovávat 
podle právních předpisů, tak vaše osobní údaje anonymizujeme nebo vymažeme z našich databází a 
systémů. 

 

VI. JAKÁ MÁTE PRÁVA 

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními 
předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. V případech zpracování 
vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud budete 
chtít odvolat souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování vašich 
údajů, nebo vyjádříte nesouhlas se zasíláním marketingových sdělení, máte právo na výmaz či omezení 
zpracování. 

Právo na přístup ke svým údajům a vaše další práva uplatníte písemnou žádostí zaslanou poštou na 
adresu Správce anebo zaslanou elektronicky na poverenec-GDPR@czechtrade.cz. 

Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů není v pořádku, můžete podat stížnost u Úřadu pro 

ochranu osobních údajů. Pokud máte otázky, napište nám na adresu Česká agentura na podporu 

obchodu/CzechTrade, Dittrichova 21, Praha 128 01 nebo elektronicky na poverenec-

GDPR@czechtrade.cz. 


