INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ- PUPLIKACE PŘÍSPĚVKU
Vážení přispěvatelé,
vezměte laskavě na vědomí, že při přípravě, zveřejnění a následné distribuci periodika Vinohradský
INFORM zpracováváme v pozici správce Vaše osobní údaje (identifikační a kontaktní údaje). Můžeme Vás
však ujistit, že bezpečnost Vašich údajů a jejich zákonné zpracování pokládáme za naši prioritu. Vaše
údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v těchto informacích a k jejich zpracování bude
docházet vždy pouze po dobu vyplývající z právních předpisů, případně po přiměřenou dobu od zveřejnění
Vašeho příspěvku, a to na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je případná ochrana právních
nároků a jejich vymáhání.

Zpracování osobních údajů
Na základě plnění smlouvy, tedy zejména bezúplatného zveřejnění Vašich příspěvků, zpracováváme Vámi
poskytnuté osobní údaje. Bez těchto údajů bychom nebyli schopni příspěvky řádně zveřejňovat. Vaše
osobní údaje budou mimo jiné využity pro označení autora přímo v článku.
Vaše osobní údaje tedy zpracujeme výhradně pro účely publikace příspěvku a pro případné později
uplatněné právní nároky. Vaše osobní údaje však nad rámec zveřejnění jména a příjmení, případně
organizace, za kterou příspěvek předáváte k publikaci, nebudou nikomu předávány.

Osobní údaje obsažené v příspěvcích
Upozorňujeme, že ve vztahu k obsahu příspěvků, resp. k osobním údajům, které některé příspěvky
obsahují, vystupujeme v pozici zpracovatele, kdy na základě Vašeho pokynu příspěvek obsahující osobní
údaje zveřejníme. Je tedy na Vás, abyste si zajistili odpovídající právní titul ke zveřejnění osobních údajů
dalších osob a plnili vůči nim své, zejména informační povinnosti. Totéž pak platí pro fotografie přikládané
k příspěvkům.

Základní práva související se zpracováním
Rádi bychom Vás rovněž informovali, že v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vám svědčí
zejména následující práva:
- právo žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze
zpracování a o příjemcích osobních údajů;
- právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
- právo požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje
byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;
- právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu,
jímž je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů;
- právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je
pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody.
Všechna zmíněná práva můžete realizovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Rádi Vám
také zodpovíme jakékoliv Vaše otázky týkající se ochrany Vašich osobních údajů.
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