
 

 

Ochrana osobních údajů & Cookies 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

STEM Ústav empirických výzkumů, z.ú., se sídlem Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 

Praha 2, IČO: 04512863, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v 

Praze, oddíl U, vložka 301 (dále jen „Správce“) tímto jako správce osobních údajů informuje 

subjekty údajů o zpracování osobních údajů. 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správce zpracovává osobní údaje na základě platné legislativy včetně nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů (dále také jen „Nařízení“). 

CO OPRAVŇUJE SPRÁVCE KE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ 

Správce je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje na základě alespoň z jednoho níže 

uvedených oprávnění: 

● Souhlas: Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vámi předem svobodně 

uděleného souhlasu. Jedná se zejména o souhlas s podpisem otevřeného dopisu Vládě 

České republiky nazvaného „Máme na to řídit EU“. Zasláním e-mailu na adresu 

radek.motzke@ceskezajmy.eu můžete samostatně vyslovit souhlas s uveřejněním 

Vašeho jména, příjmení a povolání na seznamu signatářů dopisu na stránkách 

www.ridime.eu. Samostatně, prostřednictvím formuláře na www.ridime.eu, nám 

můžete udělit souhlas se zasíláním novinek ohledně dopisu a českého předsednictví 

EU. Kterýkoli Vámi udělený souhlas může být z Vaší strany kdykoliv odvolán 

v souladu s postupem uvedeným v těchto Zásadách. Neposkytnutí nebo odvolání 

souhlasu nemá vztah ke zpracování Vašich osobních údajů na základě jiného 

oprávnění. 

● Oprávněné zájmy Správce: Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat i pro 

účely našich oprávněných zájmů. Jedná se zejména o analytické účely nebo zajištění 

bezpečnosti našeho webu. 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Se svými dotazy souvisejícími se zpracováním osobních údajů se můžete obracet na Správce 

prostřednictvím e-mailu pověřence pro GDPR a webové stránky www.ridime.eu Radka 

Motzkeho: radek.motzke@ceskezajmy.eu. Na tuto adresu prosím směřujte rovněž požadavky 

na aktualizaci údajů, odhlášení se z databáze signatářů dopisu, či odvolání souhlasu se 

zpracováním osobních údajů pro vybrané účely. Pokud už nechcete dostávat emailové 

novinky a informace související s českým předsednictvím EU, můžete se odhlásit. Odkaz na 

odhlášení naleznete v každém našem e-mailu. 

ÚČEL, PRÁVNÍ ZÁKLAD, ROZSAH A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správce zpracovává osobní údaje subjektů v tomto rozsahu: 

1. –  rozsah 

pro podpis on-line otevřeného dopisu „Máme na to řídit EU“ Správce zpracovává 

následující osobní údaje: 

● jméno a příjmení 

● e-mail 

● povolání (je-li uvedeno)               

1.2 – účel, právní základ 

Správce zpracovává osobní údaje pro tyto účely: 

● informování o aktivitách souvisejících s otevřeným dopisem a českým předsednictvím 

EU (zejména jde o počet získaných podpisů otevřeného dopisu, či informace o 

přípravě a průběhu českého předsednictví EU). 

  

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správce zpracovává a uchovává osobní údaje subjektů pouze po dobu nezbytně nutnou pro 

výše uvedené účely (zpravidla 5 let). Po uplynutí této doby Správce uchovává Vaše osobní 

údaje (zejména souhlas, odvolání souhlasu) v nezbytném rozsahu pro případnou obhajobu 

svých práv. Pokud se jedná o osobní údaje zpracovávané z důvodu oprávněného zájmu 

Správce, pak jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání oprávněného zájmu, kdy 
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po jeho skončení jsou vymazány (zejména do uplynutí zákonných promlčecích lhůt, či jiných 

lhůt pro uplatnění práv). 

Zpracování osobních údajů je pro účely uvedené výše v daném rozsahu nezbytné a pro tyto 

účely je subjekt povinen své osobní údaje Správci poskytnout; odmítnutí poskytnutí osobních 

údajů může mít za následek nemožnost podepsání otevřeného dopisu, jakož i další následky 

stanovené právními předpisy. 

ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správce získává osobní údaje v rámci své činnosti přímo od subjektů údajů. 

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správce zpracovává osobní údaje subjektů automatizovanými i manuálními prostředky. 

INFORMACE O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM 

Správce spolupracuje se subjekty, které jsou členem konsorcia České zájmy v EU. Konkrétně 

jde o Asociaci pro mezinárodní otázky, z.s. (AMO), Institut pro evropskou politiku 

EUROPEUM a Dark-Side a.s. (projekt www.evropavdatech.cz). Správce může sdílet osobní 

údaje s uvedenými členy konsorcia zejména pro účely udržování kontaktu a sdílení 

informací, které Vás mohou zajímat. 

Správce zpracovává osobní údaje jako správce osobních údajů nebo prostřednictvím 

následujících zpracovatelů: 

● zaměstnanci a smluvní partneři Správce 

● Poskytovatel softwaru Mailchimp, Wordpress, Google a další, jsou-li v souladu s 

požadavky GDPR. 

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ 

Abyste se mohli jednoduše zapojit do našich aktivit, naše stránky obsahují odkazy na různé 

sociální sítě, jako jsou Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp a Google+ apod. Tyto 

odkazy nejsou součástí našich webových stránek, ale stránek třetích osob, které mohou 

používat cookies sledující Vaši činnost na internetu. Cookies třetích osob se řídí jinými 

zásadami ochrany osobních údajů než tyto stránky. Cookies můžete zablokovat v nastavení 

Vašeho internetového prohlížeče. 



 

 

K analýze návštěv našich webových stránek a jejich vylepšení používáme Google Analytics. 

Google Analytics automaticky sbírá anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách 

pomocí cookies. 

Naše stránky obsahují také cookies, které jsou nezbytné k jejich fungování. Správce nesbírá 

prostřednictvím funkčních cookies žádné osobní údaje. 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 

Sdělujeme Vám, že podle Nařízení máte tato práva: 

Právo přístupu k osobním údajům – subjekt je oprávněn požádat Správce o přístup 

ke svým osobním údajům, zejména o informaci o zpracování svých osobních údajů 

obsahující vždy alespoň sdělení o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu a obsahu 

osobních údajů, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, 

včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji a povaze automatizovaného 

zpracování. 

Právo odvolat souhlas – V případě, že osobní údaje subjektu zpracováváme na základě 

uděleného souhlasu subjektu, má subjekt právo ho kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na e-

mailovou adresu radek.motzke@ceskezajmy.eu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost 

zpracování Vašich osobních údajů před tímto odvoláním. Odvolání souhlasu zároveň nemá 

vliv na zpracování osobních údajů subjektu na základě jiného oprávnění, zejména 

v souvislosti se zpracováním nezbytným pro plnění právní povinnosti. 

Právo na opravu osobních údajů – Subjekt je oprávněn vznést námitku proti nesprávnému 

nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a je oprávněn požádat o opravu nebo 

doplnění těchto osobních údajů. Správce je v takovém případě povinen bez zbytečného 

odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů. 

Právo na přenositelnost osobních údajů - Požádá-li subjekt Správce, předá Správce osobní 

údaje subjektu přímo jinému správci, anebo má subjekt právo je získat ve strukturovaném, 

běžně používaném a strojově čitelném formátu. 

Právo vznést námitku – Subjekt je oprávněn v případě porušení povinností Správce 

týkajících se shromažďování nebo zpracovávání těchto osobních údajů žádat Správce, aby 

mu poskytl vysvětlení takového jednání, zdržel se takového jednání, odstranil takto vzniklý 

stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby osobní údaje byly 

zablokovány nebo zlikvidovány (s výjimkou osobních údajů, které je Správce povinen 

shromažďovat a zpracovávat na základě právních předpisů). Správce je povinen v souvislosti 



 

 

s výše uvedenými právy subjektu informovat jej neprodleně o blokování, opravě, doplnění 

nebo likvidaci jeho osobních údajů a poskytnout mu potřebnou součinnost a vysvětlení. 

Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů: 

● osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak 

zpracovány 

● odvoláte Váš souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný 

další právní důvod pro zpracování 

● vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody 

pro zpracování 

● osobní údaje byly zpracovány protiprávně 

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních 

údajů, www.uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 

Praha 7. 

Cookies 

Cookies jsou malé textové soubory, které se na Vaše zařízení nahrají při vstupu na naše 

stránky. Při každé opakované návštěvě jsou pak z Vašeho zařízení zaslány zpět na původní 

web nebo na stránky, které dotčené cookies rozpoznají: 

● cookies našim systémům umožňují rozpoznat zařízení uživatele a okamžitě mu 

zobrazit obsah 

● hned po vstupu na web se cookie zašle na pevný disk počítače příslušného uživatele 

Cookies jsou užitečné, protože: 

● umožňují internetovým stránkám rozpoznat zařízení uživatele a zobrazovaný obsah 

přizpůsobit jeho zájmům 

● pomáhají naše internetové stránky zlepšovat 

● nabízí lepší služby, uzpůsobené Vašim požadavkům 

● umožňují nám rozpoznat Vaše zařízení, když se na náš web vracíte 

● uchovávají informace o Vašich oblíbených činnostech na webu a tak nám umožňují 

stránky přizpůsobit vašim konkrétním zájmům. Stránky tak mohou zrychlit odezvu 

na Vaše dotazy. 

Nemáte-li prohlížeč Vašeho počítače nastaven k blokování cookies, používáním našich 

stránek souhlasíte s tím, že na Vaše zařízení můžeme umístit cookies a používat je v souladu 

s touto politikou. 


