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ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

V RÁMCI CZECH INDUSTRY CHALLENGE 
 
  
 

 

Dotčené subjekty: 

Pořadatel Czech Industry Challenge /= dále jen „CICH“/ - komunikační agentura PROMOLIGA® vedená  

jednatelkou Ing. Kateřinou Škopkovou, MBA - je zároveň správcem osobních dat přihlašovatele, která 

dobrovolně uvedl pro účely zapojení se do CICHu. Přihlašovatel je firma, která se dobrovolně prostřednictvím 

její kontaktní osoby zapojila do CICHu. Porotce je osoba, kterou pořadatel, tedy správce dat oslovil pro účely 

hodnocení soutěžní části CICHu a tato osoba s rolí a podmínkami její publicity a hodnocení souhlasila. 

 

 

 

I. Při zapojení se přihlašovatelem do CICHu bude v souladu se směrnicí o GDPR správce 

zpracovávat tyto osobní údaje a další data přihlašovatele 
 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů kontaktní osoby přihlašovatele pro účely kontaktu v rámci CICHu: 

- jméno a příjmení  

- pozice ve firmě 

- název společnosti, ve které je zaměstnán 

- kontaktní email a telefonní číslo 

- text sdělení vyplněné v nepovinné sekci přihlášky.  

 

 

Rozsah archivovaných dat v rámci CICHu: 

- přihláška do CICHu a jiných aktivit v rámci CICHu 

- emailová korespondence s přihlašovatelem 

- hodnotící dotazník/anketu 

- potvrzení v souvislosti s předáním ocenění aj. dokumentů či materiálů k CICHu 

 

 

Pro účely vzájemné obchodní a jiné spolupráce budou zpracovány tyto osobní údaje: 

- Jméno a příjmení 

- DIČ 

- Název společnosti 

- Jméno a příjmení statutárního zástupce 

- Emailová adresa a telefonní číslo tohoto zástupce, bylo-li uvedeno. Pokud správci v rámci obchodní  

či jiné spolupráce v souvislosti s CICHem sdělíte také osobní údaje třetích osob  -  například Vašich 

zaměstnanců, odpovídáte plně za to, že nám takové osobní údaje můžete předat.  

 
 
 

II.     Účel, pro který bude správce zpracovávat Vaše osobní údaje 
 
Osobní údaje kontaktních osob přihlašovatelů jsou zpracovávány za účelem administrace národní iniciativy 

CICH a informování o vývoji a aktualitách soutěžní části. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě přihlášky  

do CICHu. Takové zpracování osobních údajů je nezbytné pro účast v soutěžní části CICHu. Poskytnutí 

osobních údajů v rámci CICHu je smluvním požadavkem a bez těchto údajů není možné se do CICHu ani jen 

soutěžní části zapojit. 

 

Osobní údaje porotců jsou zpracovávány za účelem administrace soutěžní části CICHu, zejména pořadí                

a obsazení porot, organizace a prezentace slavnostního vyhlášení výsledků a předání ocenění, dále pak za účelem 

propagace CICHu a informování médií a veřejnosti o výsledcích a přihlášených projektech. Osobní údaje 

porotce jsou zpracovávány na základě ústní či písemné dohody o výkonu funkce porotce v soutěži. Takové 

zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je smluvním 
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požadavkem a bez těchto údajů není možné smlouvu uzavřít ani plnit. V případě propagace soutěže jsou Vaše 

osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu CICHu v souladu s Vaším legitimním očekáváním. 

 
Osobní údaje kontaktních osob přihlašovatelů i porotců jsou také zpracovávány rovněž za účelem zasílání 

informací o aktuálním vývoji soutěžní části CICHu.  

 

Vaše osobní údaje z kontaktního formuláře správce zpracovává za účelem vypracování odpovědi na Váš dotaz  

a pro následnou komunikaci. Vaše osobní údaje z kontaktního formuláře jsou zpracovány na základě 

oprávněného zájmu správce a v souladu s Vaším legitimním očekáváním. Vaše osobní údaje v případě naší 

obchodní či jiné spolupráce zpracováváme za účelem naplnění této spolupráce, tedy za účelem plnění 

vzájemných smluvních práv a povinností. Takové zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy. 

Poskytnutí Vašich osobních údajů v rámci obchodní spolupráce je smluvním požadavkem a bez těchto údajů 

není možné smluvní vztah uzavřít ani plnit.  

 

Vaše osobní údaje je správce oprávněn dále zpracovávat i po odpadnutí důvodů pro jejich zpracování uvedených 

výše z těchto důvodů:  

- pro splnění právní povinnosti, kterou vyžaduje legislativa Evropských společenství;  

- v anonymizované a agregované podobě pro statistické a analytické účely;  

- pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků správce.  

 

 
 

III.    Doba, po kterou bude správce uchovávat Vaše osobní data  

 
Osobní údaje kontaktních osob přihlašovatelů uchováváme po dobu trvání 2. ročníku CICHu, dále v případě 

nevypořádaných závazků mezi pořadatelem a přihlašovatelem do doby, než jsou tyto závazky uspokojivě 

vyřešeny a dále po dobu, kterou stanoví příslušné právní předpisy, zejména z oblasti archivnictví a účetnictví.  

 

Osobní údaje porotců soutěže uchováváme po dobu neurčitou a to především z důvodů reference na historii 

jednotlivých ročníků CICHu.  

 

Osobní údaje pro účely zasílání elektronického newsletteru budeme uchovávat po dobu pěti let ode dne, kdy jste 

se 2. ročníku CICHu zúčastnili, nebo do doby Vašeho odhlášení se ze zasílání newsletterů.  

 

Osobní údaje z kontaktního formuláře budeme zpracovávat po dobu vzájemné komunikace, kterou jste zasláním 

dotazu přes kontaktní formulář iniciovali, nejdéle však po dobu jednoho roku od zaslání dotazu, pokud nám 

neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.  

 

V případě naší vzájemné obchodní či jiné spolupráce budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání této 

obchodní či jiné spolupráce a následně po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy vztahující se k vedení 

účetnictví, archivnictví a spisové služby. V případě nevypořádaných pohledávek budeme rovněž zpracovávat 

tyto osobní údaje po dobu trvání zákonné promlčecí lhůty.  

 

 

 

IV.   V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte kdykoli právo 

 
- na přístup ke svým osobním údajům, tedy vědět, jaké osobní údaje o Vás správce zpracovává;  

- opravu Vašich osobních údajů a v případě, že bude naplněn některý ze zákonných důvodů i na jejich výmaz, 

popřípadě omezení jejich zpracování;  

- vznést námitku proti takovému zpracování, pokud Vaše osobní údaje správce zpracovává na základě 

oprávněného zájmu.  

- kdykoli svůj souhlas odvolat a to zasláním odvolání tohoto souhlasu na e-mail info@czechindustrychallenge.cz. 

Odvolání Vašeho souhlasu se v takovém případě nevztahuje na zpracování osobních údajů správcem založených 

na souhlasu před jeho odvoláním;  

 
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy České republiky 

a ES, neváhejte se prosím přednostně obrátit na pořadatele, který s Vámi zajistí nápravu.  
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V.   Webová analytika  
 

Pořadatel národní iniciativy CICH používá na svých webových stránkách www.czechindustrychallenge.cz 

cookies i analytický nástroj Google Analytics, pomocí kterých je monitorována návštěvnost jednotlivých stránek 

včetně vstupních IP adres. 

 

 

 

VI.   Vysvětlivky k užité terminologii  

 

Osobní údaje = veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou 

fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý 

identifikátor, to je 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.  

Zpracování osobních údajů = jakákoliv operace či soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních 

údajů, jenž je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, 

uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění 

přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.  

 


