Pravidla ochrany osobních údajů
Ochrana osobních údajů
dle 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
Tato Pravidla stanovují druhy osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme, když
využíváte našich služeb nebo s námi uzavíráte jinou smlouvu, a také způsob, jakým jsou
Vaše osobní údaje používány, sdíleny a chráněny. Najdete zde i vysvětlení možností, které
ve vztahu k Vašim osobním údajům máte k dispozici, a jak nás můžete kontaktovat. Tímto
Vás tedy níže informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech v
souladu s čl. 12 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 (dále též jen „GDPR“).
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické
osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo
identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo,
lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické,
genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby
1. Správce osobních údajů
Vaše údaje zpracovává spolekInstitut kariéry a rozvoje, z. s., IČO: 08552991, se sídlem
Zaorálkova 591, 252 63 Roztoky zapsaném u Městského soudu v Praze se spisovou
značkou L 72545 (dále jen „Institut“).
Vzhledem k tomu, že Institut není správcem, jehož činnost odpovídá popisu dle čl. 37 odst. 1
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, Institut nejmenuje pověřence pro ochranu
údajů. Svá práva související s vašimi osobními údaji můžete kdykoliv uplatnit prostřednictvím
e-mailové adresy info@kariérko.cz.
2. Zpracovávané osobní údaje
Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sdělíte při vyplnění kontaktního formuláře, na
základě vaší aktivity na našem webu či na základě partnerské či obdobné spolupráce.

●
●
●

Vyplnění kontaktního formuláře
Jméno a příjmení
Telefonní číslo
E-mailová adresa

●
●

Přihlášení k odběru newsletterů
Jméno a příjmení
E-mailová adresa

●
●
●
●

●
●
●

Další nepřímé údaje
IP adresa
Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro vás a usnadnění
procházení webových stránek)
Informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení
webových stránek
případně jiný online identifikátor
Osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu pouze za těmito účely:
Plnění smlouvy jejímž předmětem je poskytnutí služby nebo produktu
Plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních
předpisů.
Zpracování v rámci oprávněného zájmu(např. k přímému marketingu, zajištění
bezpečnosti a ochrany života).

3. Účely zpracování
Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem:
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●

●

zaslání informací o našich aktivitách přihlásíte-li se k odběru;
pořádání a organizace workshopů a jiných akcí;
zabezpečení naší stránky;
provozování naší stránky;
zlepšování našich služeb;
navázání a udržování partnerské spolupráce;
provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány;
zasílání našich newsletterů (k zasílání newsletterů dochází na základě vašeho souhlasu,
odhlášení z jejich přijímání je možno provést v odkazu umístěném v patičce newsletteru,
popřípadě emailem: info@karierko.cz
);
prezentace naší činnosti na webu/sociálních sítích, příp. na webu a sociálních sítích našich,
předem prověřených partnerů (týká se zveřejňování fotografií);
vykazování naší činnosti v souvislosti s projekty, kterých se účastníme (týká se zejména
fotografií, jež však vždy vybíráme tak, aby na nich zobrazené osoby byly co nejméně
rozpoznatelné);
zveřejňování zpětné vazby, spolu s vaším jménem a fotografií (na základě vámi uděleného
souhlasu);
zveřejnění vašeho příběhu, včetně vaší fotografie, na našich sociálních sítích, webové
stránce, blogu a dalších promo materiálech (a to na základě vašeho souhlasu);
umožnění přidání příspěvků do diskuzí na webových stránkách Karierko.cz;
vyhledání vhodné spolupráce s potenciálními zaměstnavateli na Vaši žádost a s Vaším
souhlasem;
identifikační a adresní údaje v souladu s tzv. oprávněným zájmem pro tvorbu interních
statistik, anonymizované výstupy z těchto statistik využíváme za účelem zlepšování za
účelem zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu;
osobní údaje získané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho
souhlasu (který můžete udělit potvrzením na webovém rozhraní poté, co jste byli na

používání cookies upozorněni a měli jste možnost seznámit se s těmito Zásadami). Osobní
údaje získávané prostřednictvím souborů cookies jsme oprávněni zpracovávat i v případě,
že dále užíváte webové rozhraní i poté, co jste byli na zpracování těchto osobních údajů
upozorněni. Osobní údaje získané prostřednictvím souborů cookies využíváme pro účely
provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a
marketingu.
4. Přístup k údajům
K předávání údajů dochází pouze s vybranými partnery, kterým vaše data předáváme a kteří
jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení vašich údajů, aby nemohlo
dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům či k jejich jinému zneužití.
Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k
žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.
Třetími stranami, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům, jsou:
●
●
●
●

Facebook Ireland Ltd, 4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR, D2
Dublin IRELAND
Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, Radlická 3294/10, 150 00 Praha;
The Rocket Science Group LLC (provider of Mailchimp service), 675 Ponce de Leon,
Atlanta, GA 30308, USA
Google, Mountain View, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043
United States.

Pro předání osobních údajů do USA neexistuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající
ochraně a předání tak probíhá na základě vhodných záruk v podobě standardních
doložek nebo pouze entitám zapojeným do tzv. „Privacy Shield“.
Osobní údaje můžou být dále předávány následujícím příjemcům/kategoriím příjemců:
●
●
●
●

dodavatelé Institutu,
zaměstnanci Institutu,
osoby v jiném smluvním vztahu ke Institutu (např. poskytovatelé marketingových a
reklamních služeb),
finanční instituce a pojišťovny.

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme povinni některé vaše osobní údaje předat
na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v
trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům
veřejné správy.
5. Délka zpracování
Vaše osobní údaje získané prostřednictvím webových stránek budeme zpracovávat po celou
dobu 5 let.

Osobní údaje uvedené ve fakturách zpracováváme v souladu s příslušnými právními
předpisy po dobu 10 let.
Pokud nám udělíte souhlas se zasíláním newsletterů, budeme váš souhlas považovat za
platný po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ze zasílání newsletterů se můžete vždy odhlásit
způsobem uvedeným na této stránce.
Váš feedback a váš příběh, pokud se k jejich zveřejnění dobrovolně přihlásíte, budeme
zpracovávat po dobu 10 let od vašeho přihlášení.
6. Titul zpracování
Vaše osobní údaje zpracováváme, v souladu s příslušnými právními předpisy, na základě
těchto titulů:
●
●
●
●

poskytnutí služby, smluvní plnění (splnění smlouvy uzavřené mezi vámi a Institutem);
splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů
(např. jsme povinni uchovávat fakturační údaje po dobu 10 let);
zpracování, jež je nezbytné v rámci našich oprávněných zájmů (např. k zajištění bezpečnosti
našeho webu);
vámi udělený souhlas, na jehož základě např. pořizujeme fotografie z workshopů nebo vám
můžeme zasílat náš newsletter (obsahující v malém množství také nabídky našich partnerů).
7. Zabezpečení údajů
Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti
jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezujeme jejich manipulaci, kopírování,
přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutné účely, ke kterým jste nám udělili
souhlas, nebo kde tento účel definuje zákon. Dále naše webové stránky disponují HTTPS
protokolem (platným SSL certifikátem)pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem,
díky čemuž se minimalizuje možnost odcizení osobních údajů během přenosu dat
(registrace, přihlašováni, odesílání v rámci formuláře apod.) Webové stránky jsou umístěné
na bezpečných serverech společnosti WEDOS Internet, a.s.se sídlem Masarykova 1230,
373 41 , Hluboká nad Vltavo, IČ:28115708, zapsanou obchodním rejstříku, vedeném
Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou: B / 1886 od 21.12.2009.
Zpracování osobních údajů je prováděno Institutem ve smyslu ZOOÚ. Přijatá bezpečnostní
opatření jsou pravidelně aktualizována.
K plnému zajištění bezpečnosti vašich údajů však potřebujeme také vaši pomoc a
odpovědné chování. Pamatujte prosím, že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy
komunikace s ostatními uživateli webových stránek nejsou šifrovány. Proto důrazně
doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.

8. Cookies
V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás
tímto informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies. Cookies

jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby učinily
uživatelský zážitek více efektivní. Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem
zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy
cookies potřebujeme vaše povolení. Tato stránka používá různé typy cookies.
Některé cookies jsou umístěny službami třetích stran, které se objevují na našich stránkách.
Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.)
podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně
mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro
jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho
prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet
z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.
Jaké existují druhy Cookies?
Všeobecně lze soubory Cookies, neboli dočasné soubory uložené v prohlížeči, rozdělit na
dva druhy. Ty, které se ukládají jen krátkodobě a na webu či e-shopu slouží k usnadnění
jeho využívání (např. zapamatováni si vloženého zboží v košíku, navštíveného produktu,
zavření vyskakovacího okna apod.). Tyto dočasné cookies umožňují uchovávání informací
při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují tak potřebu opakovaného
zadávání některých údajů.
Druhý typ souborů cookies se ukládá na delší dobu (např. několik týdnů až měsíců). Tyto
cookies pomáhají k tomu, aby bylo možné identifikovat váš počítač při opakované návštěvě
našich webových stránek. Neumožňují vás však identifikovat jako konkrétní osobu.
Dlouhodobé cookies soubory nám umožňují lépe personalizovat naše stránky a nabídnout
vám pro vás relevantní obsah nebo reklamu. Sbíraná data jsou zcela anonymní a
nemůžeme je spojovat s jakýmikoliv jinými daty.
Za jakým účelem soubory Cookies využíváme?
Funkční cookies – Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že
umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové
stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.
Analytické cookies – Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby
porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Jsou sbírané anonymně a pomáhají
zlepšovat webové stránky.
Preferenční cookies –Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala
informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například
preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.
Marketingové cookies – Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků
na webových stránkách a data jsou využívaná podle našich reklamních partneru. Tyto
společnosti mohou využívat údaje pro nabízení relevantní a personalizované reklamy. Pro
tento typ reklam využíváme níže uvedené služby, v rámci, kterých dochází k segmentaci
uživatelů na základě společných rysů. Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou.

9. Odvolání souhlasu

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně
odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu: info@karierko.cz.
Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
právo požadovat omezení zpracování;
právo osobní údaje opravit či doplnit;
právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
právo požadovat přenesení údajů;
právo na přístup k osobním údajům;
právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o
ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.
Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění
povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR
Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha
7, www.uoou.cz.

