
PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve 
smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační 
společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující 
ochranu osobních údajů (dále jen Nařízení). 

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

KNOWDIGITAL S.R.O. (dále jen Správce) Vás tímto informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich 
právech.  

2. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti 
připojením se k elektronické výzvě “PROČ NE?” (dále jen Petice), a zpracovává je v souladu s platnými právními 
předpisy či v souladu s plněním zákonných povinností Správce. 
Správce postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením. 

3. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Přímo od subjektů údajů; pokud subjekt údajů předal či předá Správci osobní údaje jiných fyzických osob, je sub-
jekt údajů povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování 
osobních údajů. V opačném případě subjekt údajů odpovídá Správci za způsobenou škodu.  

4. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ 

Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné identifikaci subjektu údajů v rozsahu jméno, příjmení, email, 
adresa trvalého pobytu. 

5. KATEGORIE SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 

Fyzické osoby, které se o své svobodné vůli připojí k Petici. 

6. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

- organizátor petice 
- adresát Petice - Magistrát hl. města Praha 

7. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Prokázání podpory Petice subjektem údajů.  

8. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle. 
Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem za dodržení všech bez-
pečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.  
Za tímto účelem přijal Správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opat-
ření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či 
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.  
Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu sou-
kromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. 
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9. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje budou Správcem pro účely Petice zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, ne však déle než po 
dobu 3 let od data ukončení Petice.  
Doba zpracování osobních údajů zpracovávaných pro plnění právních povinností se řídí příslušnými právními 
předpisy, které obsahují také např. archivační lhůty. 

10. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 

V souladu se čl. 12 GDPR informuje Správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osob-
ním údajům a k následujícím informacím:  

- účelu zpracování, 
- kategorii dotčených osobních údajů, 
- příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, 

plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, 
- zdroji osobních údajů, 

Subjekt údajů na vědomí, že podle Nařízení má právo: 
- vzít souhlas kdykoliv zpět, 
- požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů, 
- vyžádat si od Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě poža-

dovat omezení zpracování, 
- požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, 
- na přenositelnost údajů, 
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud. 

Chce-li subjekt údajů požádat o aktualizaci, provedení opravy, doplnění nebo výmaz osobních údajů, učiní tak 
písemně formou doporučeného dopisu, odeslaného na adresu sídla Správce. Žádost nabývá účinnosti okamži-
kem doručení Správci. 

Toto prohlášení je veřejně přístupné na www.mariansky-sloup.cz a v sídle Správce s účinností od 23.09.2019 
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