Informace o zpracování osobních údajů – Mladý hrdina
verze platná od 25. 5. 2018, dokument bude průběžně podle potřeby aktualizován
V tomto dokumentu bychom Vás rádi seznámili s tím, jak budeme nakládat s Vašimi osobními údaji
(tj. s osobními údaji zákonných zástupců a jimi nominovaných dětí), pokud se zapojíte do projektu
Mladý hrdina.
PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?
Titul Mladý hrdina udělujeme dětem a mladým lidem (do 18 let), kteří vykonali výjimečný činy.
Nemusí se jednat jen o záchranu života, ale i o dobrý skutek, dlouhodobou uvědomělou
dobrovolnickou aktivitu či jinou podobnou činnost. Pokud nám udělíte svůj souhlas, Vámi vyplněné
osobní údaje ve webovém formuláři budeme zpracovávat proto, abychom mohli vyhodnotit, zda
bude titul Mladý hrdina udělen, a abychom s Vámi mohli v rámci projektu komunikovat.
JAKÉ ÚDAJE A JAK DLOUHO ZPRACOVÁVÁME?
Pro výše uvedené účely budeme zpracovávat Vámi vyplněné údaje, a to jméno, příjmení, email a
telefonní číslo zákonného zástupce, jméno, příjmení a datum narození nominovaného dítěte a popis
události, V případě, kdy vyhodnotíme, že titul Mladý hrdina nebude udělen, o čemž budete
informováni, budeme osobní údaje zpracovávat po dobu jednoho roku od udělení souhlasu nebo do
doby odvolání souhlasu. V případě, kdy vyhodnotíme, že titul Mladý hrdina bude udělen, budeme
Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu do slavnostního udělení titulu nebo do odvolání Vašeho
souhlasu. S ohledem na skutečnost, že při slavnostním udělení titulu dochází k pořízení fotografií a
audio/video záznamu, požádáme Vás před samotným ceremoniálem o vyjádření souhlasu
s pořízením a dalším použitím takových záběrů.
JSTE POVINNI PŘEDAT NÁM SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE?
Chcete-li se do projektu Mladý hrdina zapojit, vyžadujeme Vaše osobní údaje ve výše uvedeném
rozsahu.
KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE ÚDAJE, KOMU JE PŘEDÁVÁME?
Vaše osobní údaje zpracovává Česká pojišťovna a.s., IČO 45272956, se sídlem Spálená 75/16, Nové
Město, 110 00 Praha 1 jako správce osobních údajů. Vaše osobní údaje budou zpracovávat též naši
zpracovatelé poskytující vysoký standard ochrany osobních údajů, kteří údaje zpracovávají pro nás
na základě našich pokynů.
Vaše údaje předáváme těmto kategoriím příjemců:
- našim smluvním partnerům (správci webu www.mladyhrdina.cz),
- podle okolností dalším subjektům za účelem prověření informací o hrdinském skutku
nominovaného dítěte (např. škole, pokud se událost udála ve škole atp.)
JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů patří mezi naše priority, ubezpečujeme Vás, že
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnou právní úpravou. Klademe důraz na nejvyšší
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možnou míru zabezpečení, dbáme na řádný výběr smluvních zpracovatelů a striktní dodržování
všech pravidel, kterými jsme vázáni. Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji při
plnění svých pracovních nebo smluvních povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti jak o
osobních údajích, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně, tato povinnost trvá
neomezeně i po skončení zaměstnání nebo smluvního vztahu.
JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Právo na přístup
Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou
zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, pak máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a
právo na informace (např. o účelech zpracování, době zpracování, jak údaje získáváme, kdo je
příjemcem údajů a jaká máte práva). Máte právo požádat o kopii osobních údajů, pokud tímto
právem nejsou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
Právo na opravu
Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás
týkají. Máte též právo na doplnění neúplných osobních údajů.
Právo podat stížnost
Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
www.uoou.cz.
Právo na výmaz
Máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud:
- osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány,
- odvolal jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány a neexistuje žádný další
důvod pro zpracování (např. obhajoba našich právních nároků),
- vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, ke kterému dochází pro účely našich
oprávněných zájmů, avšak jen tehdy pokud zároveň neexistují žádné závažné oprávněné
důvody pro zpracování, které převažující nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo
pokud není zpracování zároveň nutné pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních
nároků,
- jsou osobní údaje zpracovávány protiprávně,
I v těchto případech však platí, že Vaše právo se neuplatní a my nejsme povinni a v některých
případech ani oprávněni Vaše údaje vymazat, pokud je nadále jejich zpracování nezbytné pro plnění
právní povinnosti nebo pro účely archivace (výzkumu či statistiky) či pro určení, výkon nebo
obhajobu našich právních nároků.
Právo na omezení zpracování
Máte právo, abychom omezili zpracování, pokud:
- popíráte přesnost osobních údajů,
- zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz a místo toho žádáte o omezení zpracování,
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jako správce už nepotřebujeme údaje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení,
výkon nebo obhajobu svých právních nároků,
- vznesl jste námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody
správce převažují nad oprávněnými důvody na Vaší straně.
V případě omezení zpracování budou Vaše údaje označeny a nebudou po omezenou dobu
předmětem dalších operací.
-

Právo vznést námitku
Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme
z důvodů našich oprávněných zájmů. Pokud uplatníte námitku, jsme povinni Vaše údaje dále pro
daný účel nezpracovávat, ledaže v rámci šetření zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné
oprávněné důvody nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Veškerá sdělení na výše uvedené žádosti činíme bezplatně. Jsou-li však podané žádosti zjevně
nedůvodné nebo nepřiměřené, příp. se opakují, můžeme
- uložit zaplacení přiměřeného poplatku,
- odmítnout žádosti vyhovět.
S ohledem na skutečnost, že při vyřizování Vašich žádostí dochází k nakládání s Vašimi osobními
údaji, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k prokázání Vaší
totožnosti, aby nedošlo k vyzrazení Vašich osobních údajů nepovolané osobě.
Formuláře pro uplatnění práv naleznete na: www.ceskapojistovna.cz/ochrana-osobnich-udaju

Můžete svůj souhlas odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů do
okamžiku odvolání souhlasu, ani na zpracování údajů z jiných právních důvodů, pro které není Váš
souhlas vyžadován. Svůj souhlas můžete odvolat buď písemným vyjádřením zaslaným na adresu
společnosti Česká pojišťovna a.s.
KDO JE POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JAK HO MŮŽETE KONTAKTOVAT?
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a s výkonem všech
Vašich práv je Vám k dispozici pověřenec pro ochranu osobních údajů.
Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat (např. se svými žádostmi,
dotazy či stížnostmi) na adrese: Česká pojišťovna a.s., útvar řízení ochrany osobních údajů, Na
Pankráci 1720/123, Praha 4, dpo@ceskapojistovna.cz.
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