Informace o zpracování osobních údajů lektora
na 19. mezinárodní konferenci IS2 2018
dle čl. 13 GDPR
Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce:
TATE International, s.r.o., Vilímkova 1243, 156 00 Praha 5, IČ: 25148125
Kontaktní údaje:
telefon: +420 257 920 319, e-mail: dsm@tate.cz
Právní základ pro zpracování:
Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného
správce či třetí strany
Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny:
Zajištění vystoupení lektora na mezinárodní konferenci IS2 2018 v rozsahu:
•
příprava a uzavření dohody s lektorem o jeho vystoupení na konferenci
•
bezplatné publikování přednášky/diskuse lektora na konferenci
•
pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů lektora na konferenci
•
využití obrazového a zvukového záznamu na webových stránkách ke konferenci IS2
•
uveřejnění osobních údajů lektora ve Sborníku z konference a v časopise DSM
•
propagace konference IS2 a propagace společnosti TATE International
Kategorie osobních údajů:
•
•
•

adresní a identifikační: jméno, příjmení, titul, adresa, Kontaktní email a telefon, dosažené
vzdělání, zaměstnavatel a pozice ve firmě, specializace, fakturační údaje – název a adresa
organizace
popisné: přednáška / diskuse na konferenci
jiné: fotografie, obrazový a zvukový záznam

Kategorie příjemců osobních údajů:
•
•
•

Účastníci konference IS2
Čtenáři časopisu DSM
Odborná veřejnost prostřednictvím webových stránek www.tate.cz

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:
•
•

Podklady, dokumenty ke konferenci, skartační lhůta 5 let
Obrazové a zvukové záznamy, skartační lhůta 10 let

Po uplynutí skartačních lhůt budou dokumenty s osobními údaji na všech nosičích nevratně zničeny.
Skartační lhůta začíná plynout dnem 1. ledna následujícího kalendářního roku.
Fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují, má právo požadovat od správce přístup
k osobním údajům, které se ho týkají, pořízení jejich kopie, jejich opravu, omezení zpracování
či výmaz. V případě výhrady ke zpracování má právo uplatnit právo na vznesení námitky vůči
zpracování, v tomto případě, pokud tomu nebrání jiný zákonný důvod, správce příslušnou
operaci zpracování ukončí.
Fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují, má právo podat stížnost u dozorového úřadu,
čímž je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

