Informace o zpracování Vašich osobních údajů

Vážení kolegové, dovolujeme si Vás v souladu s nařízením 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
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) prostřednictvím tohoto dokumentu informovat o
zpracování Vašich osobních údajů v naší organizaci.

1. Kdo je správcem Vašich údajů?
Správcem Vašich osobních údajů je Knihovna AV ČR, IČO 67985971, se sídlem Národní 3,
115 22 Praha 1.

2. Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?
Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete se svými žádostmi, dotazy či
připomínkami kontaktovat na adrese Pověřenec - Knihovna AV ČR, se sídlem Národní 3,
115 22, Praha 1, nebo na e-mailové adrese poverenec@ssc.cas.cz.

3. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a proč?
Vaše osobní údaje typu jméno, titul, pracoviště, e-mailová adresa, pracovní telefon
shromažďujeme proto, abychom je mohli zveřejnit na webových stránkách Akademie věd ČR
(https://www.lib.cas.cz/asep/uvod-do-asep/zpracovatele-asep/)
za
účelem
vytvoření
seznamu zpracovatelů ASEP odpovědných za evidenci vědeckých výsledků jednotlivých
ústavů, který bude na webových stránkách dostupný veřejnosti, a to jak odborné, tak laické.
Tyto údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tento náš oprávněný
zájem plyne z poslání a funkce Knihovny Akademie věd ČR.
Vaše údaje budeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání
Vašeho pracovněprávního vztahu na příslušném pracovišti AV ČR.

Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje
Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv podat námitku.

4. Odkud vaše osobní údaje získáváme?
Vaše osobní údaje získáváme z korespondence s Vámi, případně Vaším vedoucím (nejedná
se o veřejně dostupný zdroj) a webových stránek ústavu (jedná se o veřejně dostupný zdroj).

5. Kdo je příjemcem Vaších osobních údajů?
Vaše osobní údaje předáváme pouze v nezbytném rozsahu též těmto kategoriím příjemců:

-

oprávněným zaměstnancům správce;

-

našim smluvním partnerům, v případě, že se vedle nás podílí na zpracování Vašich
osobních údajů (tj. zpracovatelům), jako například osobám zajišťujícím technickou
podporu, servis nebo provoz našich počítačových systémů, programů, sítí a
webových stránek;

-

zveřejněním na webových stránkách jsou tyto údaje dostupné také veřejnosti.

6. Jaká jsou Vaše práva?
Máte právo:
-

Vyžádat si od správce potvrzení o zpracování svých osobních údajů, a pokud jsou
zpracovávány, máte právo na přístup k těmto údajům;

-

Na opravu neaktuálních či neúplných údajů;

-

Na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování;

-

Na podání námitky proti zpracování osobních údajů.

Dále máte právo:
-

Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27,
Praha 7, 170 00, e-mail: posta@uoou.cz;

-

Na přenositelnost svých údajů.

