ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s., IČ: 014 67 115, se sídlem Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, zapsaná v rejstříku
obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
O, vložka 1565 (dále jen „Správce“ nebo „My“), zpracovává osobní údaje o fyzických osobách v rámci soutěže Ceny SDGs a ESG Ratingu (dále jen „Činnosti“),
a v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/
ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Obecné nařízení
o ochraně osobních údajů“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, tímto dotčené subjekty údajů informuje
o zpracování osobních údajů v rámci Činností.
Správce osobních údajů
název:

Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s.

adresa:

Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika

IČ:

014 67 115

kontaktní osoba:

Julie Borovcová

tel. č.:

+420 607 279 323

e-mail:

borovcova@a-csr.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u Správce jmenován.
Osobní údaje, které zpracováváme v souvislosti s Činnostmi
Správce může zpracovávat v souvislosti s Činnostmi zejména Vaše následující
osobní údaje:
•

jméno a příjmení;

•

adresa (trvalý pobyt / doručovací adresa);

•

telefonní číslo;

•

e-mailová adresa;

•

podobizna – fotografie či audiovizuální záznam;

•

informace sdělené v rámci Cen SDGs a/nebo ESG Ratingu;

•

údaje získávané prostřednictvím souborů cookies;

•

jiné údaje související s Činnostmi a jednáními s nimi spojenými.

Účely a právní základ zpracování
Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro následující účely:
•

přihlášení projektu či projektů přispívající k naplňování Cílů
udržitelného rozvoje podle OSN do soutěže Ceny SDGs;

•

zajištění dodržování pravidel a hladký průběh soutěže Cen SDGs;

•

vyhlášení soutěže, udělování cen a hodnocení přihlášených projektů;

•

komunikace s účastníky před, během a po Cenách SDGs;

•

zajištění medailonků pro veřejné hlasování;

•

zasílání sdělení a informací o činnosti Správce v rámci účelu naplňování Cílů
udržitelného rozvoje podle OSN.

Právními základy zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je plnění
smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) a výkon oprávněných zájmů Správce (čl. 6 odst.
1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Posoudili jsme přiměřenost našich oprávněných zájmů vzhledem k zájmům
dotčených osob – subjektů údajů (předkladatelů projektů). Provedli jsme posouzení – balanční test – našich oprávněných zájmů, soutěžitelů (předkladatelů
projektů) a třetích stran, zda nad našimi oprávněnými zájmy nepřevažují zájmy
soutěžitelů (předkladatelů projektů) a zájmy třetích osob, kdy byl posuzován
zejména (i) význam našeho oprávněného zájmu, (ii) hrozící riziko pro soutěžitele (předkladatele projektů) a třetí strany, (iii) očekávání soutěžitelů (předkladatelů projektů) při zpracovávání osobních údajů v souvislosti s Činnostmi a (iv) míra
bezpečnostních opatření. Výsledek balančního testu s ohledem na povahu Činností a s ohledem na skutečnost, že účast soutěžitelů (předkladatelů projektů)
na nich je dobrovolná, vyšel jako pozitivní a naše oprávněné zájmy jsou v tomto případě relevantní a legitimní. Veškeré okolnosti provádění Činností budeme
průběžně sledovat a vyhodnocovat.
Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, zpracovatelé a předávání
Vaše osobní údaje mohou být v rámci výkonu Činností předávány a dále zpracovány dalšími osobami, a to zejména:
•

společnosti Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská,
program CEMS v rámci spolupráce při realizaci ESG Ratingu;

•

společnosti CIRA Advisory s.r.o. v rámci spolupráce při zajištění hodnocení
přihlášených projektů;

•

státním orgánům (Úřad pro ochranu osobních údajů, orgány činné v trestním řízení, Policie České republiky, státní zastupitelství, soudy, správci daně)
a další subjekty na základě jiných právních předpisů, nebo;

•

subjektům, které nám poskytují související služby (zejména advokáti a jiní
poradci) a se kterými máme uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování
osobních údajů.

Cookies
Naše webové stránky www.a-csr.cz používají soubory „cookies“ a další technologie, které ukládají malé množství dat do Vašeho počítače či zařízení, aby
umožnily sběr statistických informací z Vašeho webového prohlížeče.
Cookies umožňují Internetové stránce zaznamenat a ukládat Vaše preference
a nastavení, sledovat Vaši aktivitu či cílit na Vás naší komunikací. Při následující
návštěvě těchto stránek tak nemusíte opakovaně tyto preference nastavovat
a procházení Internetových stránek pro Vás bude snazší a příjemnější. Soubory cookies obecně umožňují lepší využití Internetových stránek a přizpůsobení
jejich obsahu Vašim potřebám a zvyšují uživatelskou přívětivost při opakované
návštěvě Internetových stránek.
(i) Druhy souborů cookies
Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření
okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče
se všechny tyto soubory vymažou.
Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že
nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.
V rámci nastavení Vašeho prohlížeče můžete jednotlivé soubory cookies ručně
mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.
(ii) Kategorie cookies a účel zpracování
Nutné (základní) cookies – Zajištění funkčnosti Internetových stránek: Vaše
osobní údaje nám pomáhají, aby využívání Internetových stránek umožnilo základní funkce jako např. přístup k zabezpečeným sekcím Internetových stránek,
navigace sekcí Internetových stránek, rychlé načtení obsahu sekcí Internetových stránek či ověření uživatele. Bez zpracování těchto údajů, které jsou pro
tento účel nezbytné, nemohou Internetové stránky správně fungovat.
Preferenční cookies – Uložení preferencí uživatele po dobu relace: Vaše osobní
údaje jsou využity za účelem zvýšení uživatelského komfortu tím, že si Internetové stránky uloží informace o Vašem základním nastavení jako například volba
jazyka, rozlišení obrazovky a další.
Statistické cookies – Statistika a analýza chování uživatele: Vaše osobní údaje jsou využity pro vytváření statistik, sledování a analýzu chování uživatele na
Internetových stránkách. Na jejich základě mohou být vytvářeny anonymizované reporty.
Marketingové cookies – Oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi: Vaše osobní údaje jsou použity pro informování o aktivitách Asociace a jiných subjektů, odebíraní novinek, akcích atd. Některé osobní údaje mohou
být použity i pro cílení výše uvedených sdělení. Vaše osobní údaje jsou v nezbytném rozsahu dále použity pro zajištění provázanosti Internetových stránek
se sociálními sítěmi a možnost sdílení obsahu jejich prostřednictvím.

(iii) Jaké cookies využíváme?
Název

Doba uložení

Poskytovatel

Kategorie a informace

CONSENT

2 roky

youtube.com

Nutné funkční cookie.

fontsLoaded

Interakce
se stránkou

spolecenskaodpovednost.cz

Nutné funkční cookie.

VISITOR_INFO1_LIVE

179 dní

youtube.com

Marketingová data k interní analýze
a optimalizaci webu.

YSC

Interakce
se stránkou

youtube.com

Marketingová data shromažďující údaje
o návštěvě a chování uživatele na webu.

yt.innertube::nextId

Trvale

youtube.com

Marketingová data shromažďující údaje
o návštěvě a chování uživatele na webu.

yt.innertube::requests

Trvale

youtube.com

Marketingová data shromažďující údaje
o návštěvě a chování uživatele na webu.

yt-remote-cast-available

Interakce
se stránkou

youtube.com

Marketingová data ukládající předvolby
přehrávače videa uživatele.

yt-remote-cast-installed

Interakce
se stránkou

youtube.com

Marketingová data ukládající předvolby
přehrávače videa uživatele.

yt-remote-connected-devices

Trvale

youtube.com

Marketingová data ukládající předvolby
přehrávače videa uživatele.

yt-remote-device-id

Trvale

youtube.com

Marketingová data ukládající předvolby
přehrávače videa uživatele.

yt-remote-fast-check-period

Interakce
se stránkou

youtube.com

Marketingová data ukládající předvolby
přehrávače videa uživatele.

yt-remote-session-app

Interakce
se stránkou

youtube.com

Marketingová data ukládající předvolby
přehrávače videa uživatele.

yt-remote-session-name

Interakce
se stránkou

youtube.com

Marketingová data ukládající předvolby
přehrávače videa uživatele.

(iv) Zpřístupnění souborů cookies
Údaje, které díky souborům cookies získáme, mohou být zpřístupněny dalším
zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google.
Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména:
•

prostřednictvím služby Google AdWords, Google Analytics a Google Marketing Platform (doubleclick.net), provozovanou společností Google Inc.;

•

společností SUPERKODERS s.r.o., správcem webové stránky;

•

společností Digital First Marketing Group, s. r. o., správcem marketingových
kampaní.

Doba uložení osobních údajů
Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání soutěže Ceny SDGs a ESG Ratingu za účelem plnění pravidel z nich plynoucích a po jejich skončení k dalším
nezbytným účelům, jako je dodržování našich právních povinností, smluvních
závazků, řešení sporů či pro případná správní řízení. Tyto potřeby jsou rozdílné
v závislosti na konkrétním důvodu jejich uchování, a proto se doba uchovávání
různých druhů Vašich osobních údajů v konkrétních případech výrazně liší, přičemž může dosahovat až 10 let od ukončení Činností.

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k žádnému rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které
by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně
dotýkalo.
Technická a organizační zabezpečení
Zajišťujeme adekvátní procedury, abychom zamezili neautorizovanému přístupu k osobním údajům a jejich zneužití. Abychom ochránili a zabezpečili osobní
údaje, které nám poskytujete, používáme potřebné a vhodné systémy a procedury. Využíváme také bezpečnostní procedury a technická a fyzická omezení pro přístup k osobním údajům a jejich použití na našich serverech. Přístup
k osobním údajům má pouze autorizovaný personál, který s daty pracuje.
Vaše práva
Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás máme, a k některým souvisejícím informacím podle příslušných právních předpisů o ochraně osobních
údajů. Můžete také požadovat opravu nebo výmaz nepřesných osobních údajů. Máte právo vznést námitky proti našemu zpracování některých nebo všech
Vašich osobních údajů a požadovat, aby bylo v některých případech zpracování omezeno.
Rovněž upozorňujeme, že v případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, a to poštou na adrese našeho sídla nebo e-mailem na borovcova@a-csr.cz (případně
v předvolbě nastavení jednotlivých cookies).
Dále upozorňujeme i na možnost podání případné stížnosti k dozorovému úřadu ochrany osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, e-mail posta@uoou.cz,
pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušen právní
předpis či Vaše práva.

Kde můžete svá práva uplatnit a jak?
Pokud si přejete získat související informace či uplatnit jednotlivá práva, kontaktujte nás prosím na e-mailovou adresu uvedenou výše v rámci našich kontaktních údajů nebo formou písemné žádosti zaslané na naše sídlo či korespondenční adresu.
Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek
zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si rovněž vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat
přiměřený poplatek za administrativní náklady.
Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho (1) měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě
potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O případném prodloužení včetně uvedení důvodů bychom vás informovali.
Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s.

