
 

Základní informace o zpracování 
osobních údajů 

Správce osobních údajů 

Správcem Vašich osobních údajů je Kraj Vysočina. 

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 586 01 Jihlava 

Telefon:564602111 

e-mail: posta@kr-vysocina.cz 

ID datové schránky: ksab3eu 

Jaké osobní údaje zpracováváme 

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete, a to v rozsahu, který je 

nezbytný pro potřeby formuláře. 

• Jméno 

• Příjmení 

• Telefon 

• E-mail 

 

Údaje, které zpracováváme automaticky 

Při návštěvě tohoto formuláře automaticky shromažďujeme technické informace, jako 

jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na portál, informace o Vašem 

internetovém prohlížeči, operačním systému či Vaši volbu jazykového nastavení. 

Přistupujete-li na webové stránky formuláře z mobilního telefonu či obdobného 

přístroje nebo prostřednictvím mobilního zařízení, můžeme zpracovávat i informace o 

Vašem mobilním zařízení (data o Vašem mobilním telefonu,  

Automaticky zpracovávané údaje nemají charakter citlivých údajů.  



Předávání osobních údajů třetím subjektům 

Vámi uvedené osobní údaje nepředáváme jiným subjektům. 

Osobní údaje zpracováváme na těchto 
právních základech 

Oprávněné zájmy 

Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom Vám poskytli elektronické služby -  

získali přihlášku na aktivitu uvedenou ve formuláři. Na základě oprávněného zájmu 

takto zpracováváme zejména Vaše osobní údaje a další údaje, které zpracováváme 

automaticky pro účely logování a cookies. 

Email a telefon využijeme k následné komunikaci s Vámi. 

Váš souhlas 

Zaškrtnutím políčka souhlasu a odesláním formuláře vyjadřujete svůj souhlas se 

zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro zajištění služby 

formuláře. Svůj souhlas vyjadřujete ke zpracování údajů, které nejsou zpracovávány 

na základě oprávněných zájmu dle předchozího odstavce.   

 

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme? 

Vaše osobní údaje budou spravovány do doby finálního výběru účastníků Znalostní 

cesty Taiwan 2023, následně budou smazány. 

Zabezpečení osobních údajů 



Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu 

a zneužití Vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, 

tak organizačního rázu. Veškerá komunikace mezi Vaším zařízením a webovými 

servery kraje je šifrovaná. Všechna Vaše data jsou uložena pouze na serverech v 

zabezpečených datových centrech kraje s omezeným, pečlivě kontrolovaným a 

auditovaným přístupem. 

Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav 

technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak 

pravidelně aktualizována. 

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou svých 
osobních údajů 

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj 

souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, 

právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti 

zpracovávání Vašich osobních údajů, právo na přístup k Vašim osobním údajům, 

právo požadovat přenesení Vašich osobních údajů, právo být informován o porušení 

zabezpečení Vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz 

některých osobních údajů, které v souvislosti s Vámi zpracováváme (tzv. právo být 

„zapomenut“). 

 


