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Ochrana osobních údajů v IKDP 

Zásady ochrany osobních údajů – obecně 

Správcem údajů je Institut pro křesťansko-demokratickou politiku, z. ú., se sídlem Karlovo náměstí 5, 

128 00 Praha 2, IČO: 

GDPR je nová legislativa EU, která výrazně zvyšuje ochranu osobních dat občanů. V rámci těchto změn 

se EU snaží co nejvíce hájit práva občanů Evropské unie proti neoprávněnému zacházení s jejich daty 

včetně osobních údajů. V této oblasti funguje stále i Úřad pro ochranu osobních údajů, který bude 

zároveň nově podřízen Evropskému sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB). V případě, že by česká 

strana pochybila, je možné se obrátit právě na EDPB s odvoláním. 

Tyto zásady: 

• stanovují druh osobních dat, která uchováváme 

• vysvětlují jakým způsobem jsou data uchována 

• vysvětlují k jakým účelům jsou data využívána 

• uvádějí práva, která jsou vám dána v oblasti Ochrany osobních údajů 

• vysvětlují možnosti vymazání/úpravy Vašich dat v rámci naší databáze 

• informují o využívání multimediálních záznamů a fotografií z našich akcí 

• informují o cookies na našich webových stránkách 

• informují o sdílení osobních údajů se třetími stranami 

Které osobní údaje uchováváme? 

V rámci naší databáze evidujeme pouze Vaše jméno, příjmení, Vaši emailovou adresu a v některých případech 

instituci, ve které působíte.  

Proč tyto osobní údaje uchováváme? 

Jméno, příjmení a emailovou adresu uchováváme, abychom Vám mohli rozesílat newsletter, pozvánky na 

akce, které (spolu)pořádáme, a abychom Vás mohli umístit na prezenční listinu v případě, že na akci potvrdíte 

účast, čímž Vám můžeme zajistit místo na akci. 

Údaj o instituci, ve které působíte, nám pomáhá určit, jaký druh akce by Vám mohl nejvíce vyhovovat a jaká 

témata by pro vás mohla být zajímavá, popřípadě Vás na základě těchto informací můžeme pozvat na některé 

uzavřené akce. Tuto informaci evidujeme pouze u malého množství kontaktů. 

Kde tyto osobní údaje uchováváme? 

IKDP používá dostatečná organizační i technická opatření k ochraně osobních údajů. Vaše údaje 

uchováváme v databázi, která je přístupná pouze zaměstnancům IKDP. V případě, že se na akci 
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registrujete prostřednictvím registračního formuláře na webu, jsou Vámi vyplněné údaje uchovány 

v zabezpečeném dokumentu na serveru našeho webu. 

Jak lze vymazat/upravit údaje o mé osobě? 

Zasílání veškerých novinek a pozvánek na události můžete kdykoli zrušit. Úprava či výmaz údajů je možný 

formou písemné, emailové či telefonické komunikace. Pokud nemáte zájem pouze o některý druh 

informací, informujte nás o tom. Zasílaní newsletteru zrušíte kliknutím na odkaz „zrušit odběr“ na konci 

e-mailu 

Data jsou uchovávána do chvíle, kdy se nerozhodnete pro zrušení či do ukončení činnosti IKDP.  

Informace o audiovizuálním materiálu z našich akcí 

Vstupem na akci dáváte souhlas s tím, že se můžete objevit na pořizovaných fotografiích či 

videozáznamu, který je dále využíván pro propagační a PR účely. V průběhu některých akcí může být 

taktéž pořizován videozáznam, který může být v průběhu akce živě vysílán na facebookových stránkách 

a následně archivován. Fotografie diváků, které na akcích pořídíme, jsou zcela anonymní a jména osob 

se na fotografie neumisťují a ani se neuvádějí (kromě vystupujících a moderátora). 

Informace o cookies 

IKDP nesbírá pomocí cookies žádné osobní údaje. Naše webové stránky obsahují řadu externích odkazů 

jako např. weby partnerských organizací, Facebook či Youtube, které mohou používat cookies sledující 

Vaši činnost na internetu. Cookies třetích osob se řídí jinými zásadami ochrany osobních údajů než naše 

webové stránky. Cookies můžete zablokovat v nastavení svého internetového prohlížeče. 

Informace o sdílení osobních údajů se třetími stranami 

Vaše osobní údaje z našich databází kontaktů neposkytujeme třetí straně. Výjimku tvoří pouze Vaše 

osobní údaje vyplněné v rámci registrací na akci, kterou organizujeme s některou z našich partnerských 

organizací. Tyto údaje můžeme poskytnout pouze spoluorganizátorům té dané akce, na kterou se přímo 

registrujete. I těm však poskytneme z Vaší registrace pouze ty údaje, které jsou nezbytně nutné pro 

organizační účely dané akce.   

 


