Informace o zpracování osobních údajů
FunovationCon 2022

Rádi bychom Vás jako účastníky FunovationCon 2022 informovali o podrobnostech
zpracování Vašich osobních údajů a o právech, která Vám v souvislosti s tím náleží.
Při zpracování Vašich osobních údajů postupujeme vždy v souladu s platnými právními
předpisy upravujícími oblast ochrany osobních údajů, zejm. 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; dále jen „GDPR“) a
zákonem č. 110/2019 Sb.

Identifikační a kontaktní údaje správce
Správci osobních údajů


Foxconn European Manufacturing Services s.r.o., se sídlem U Zámečku 27,
Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 25965361, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17934, ID datové
schránky: b38626e;

Uvedený subjekt je správce Vašich osobních údajů (dále jen „správce“).
Správce Vás ubezpečují, že činí vše, aby byly Vaše osobní údaje řádně zabezpečené a
nedostaly se tak do rukou neoprávněných osob.
Na řádném zpracování Vašich osobních údajů nám záleží. Proto byla pro oblast ochrany
osobních údajů zřízena pozice: Compliance Consultant. Můžete se na něj kdykoliv obrátit
na níže uvedeném e-mailu, nebo přímo na oddělení Compliance.
E-mailová adresa:

GDPRInfo@emea.foxconn.com

Rozsah zpracování – osobní údaje a účely zpracování
Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, v jakém jste nám je poskytli přímo Vy nebo
jak jsme je získali v souvislosti s FunovationCon 2022. Může se jednat především
o následující kategorie osobních údajů:
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audiovizuální údaje (zejm. audiovizuální záznam, fotografie) – pro účely propagace
(oprávněný zájem);



podoba osoby – pro účely propagace (oprávněný zájem dle GDPR, souhlas dle
občanského zákoníku)

K automatizovanému rozhodování (tj. rozhodování založenému výlučně na
automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů) ani k jejich profilování u nás
nedochází.

Příjemci osobních údajů
Vaše osobní údaje mohou být kromě pověřených zaměstnanců správce předány dalším
subjektům. Příjemcem osobních údajů mohou být zejména:


správci používaných informačních technologií;



další orgány veřejné moci a kontrolní orgány dle platných právních předpisů.

Vzhledem k tomu, že některé služby a systémy jsou využívány společně napříč mezi
společnostmi skupiny Foxconn (Česká Republika), popř. jsou využívány stejné zdroje,
může mezi těmito společnostmi docházet k předávání osobních údajů. Vámi poskytnuté
osobní údaje takto sdílíme pouze v případě, kdy je to nezbytně nutné. Pokud dojde
k předání osobních údajů, jsou jejich příjemci, popř. společnosti skupiny Foxconn, v pozici
zpracovatele, správce nebo společného správce a odpovídají za bezpečnost zpracování v
souladu s aktuálně platnými předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména nařízení
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
(„GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Osobní údaje nemáme v úmyslu předávat do třetích zemí ani mezinárodním organizacím,
které neposkytují dostatečné záruky v oblasti ochrany osobních údajů.

Doba uchování
Osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu budou uchovávány po dobu,
po kterou oprávněný zájem trvá.

Vaše práva
Dle GDPR Vám přísluší následující práva související s ochranou osobních údajů, která
můžete v souladu s podmínkami vymezenými v GDPR uplatňovat.

Právo na přístup
Máte právo požadovat od nás potvrzení, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů
či nikoliv. Pokud k jejich zpracování dochází, máte právo získat přístup ke svým osobním
údajům a k dalším informacím souvisejícím s jejich zpracováním, jako jsou účely
zpracování, příjemci osobních údajů, doba uchování, zdroje osobních údajů apod.
První kopie zpracovávaných osobních údajů Vám bude poskytnuta bezplatně. V případě
žádostí o další kopie je správce oprávněn požadovat přiměřený poplatek odpovídající
vzniklým administrativním nákladům.
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Právo na opravu
Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných
osobních údajů.

Právo na výmaz
Máte právo na výmaz osobních údajů, kromě případů, kdy nám v tom brání právní
povinnosti nebo pokud jsou splněny jiné výjimky.

Právo na omezení zpracování
Máte právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:





popíráte-li přesnost osobních údajů; zpracování osobních údajů je pak omezeno
na dobu potřebnou k tomu, aby mohla být přesnost osobních údajů ověřena;
zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o
omezení jejich použití;
osobní údaje již nejsou potřeba pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
vznášíte námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu;
zpracování osobních údajů je pak omezeno, dokud nebude ověřeno, zda naše
oprávněné důvody převažují nad těmi Vašimi.

Právo vznést námitku
Právo vznést námitku proti zpracování je spojeno se zpracováním prováděným především
na základě oprávněných zájmů, ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Právo na přenositelnost
V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které probíhá na základě
uděleného souhlasu nebo uzavření smlouvy, máte právo získat své osobní údaje ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky
proveditelné, zašleme na Vaši žádost osobní údaje v daném formátu přímo jinému správci.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo tento
souhlas kdykoli odvolat, a to způsobem, který bude minimálně stejně jednoduchý jako
způsob jeho udělení (a současně umožní Vaši identifikaci). Svůj souhlas můžete odvolat
ohledně všech nebo pouze některých osobních údajů nebo účelů zpracování. Odvolání
souhlasu však nebude mít vliv na zpracování učiněná před odvoláním tohoto souhlasu.
Souhlas se zachycením podoby dle občanského zákoníku lze odvolat v mezích a dle
pravidel uvedených v zákoně (občanský zákoník).

Právo podat stížnost
Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními
předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu – Úřad pro ochranu osobních
údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice.
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Způsob uplatnění práv
Uplatňovat svá práva související s ochranou osobních údajů můžete podáním žádosti
adresované správci osobních údajů. Obsahem žádosti musí být vždy alespoň identifikační
údaje (jméno, příjmení, datum narození či jiné údaje umožňující identifikaci), adresní údaje
a specifikace uplatňovaných práv. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu třetích osob
k Vašim osobním údajům, je podání žádosti vždy spojeno s určitým způsobem ověření
totožnosti.
Žádosti je dále možné podat následovně:





Osobně na oddělení Compliance;
Poštou na oddělení Compliance na adresu správce;
Emailem na adresu GDPRInfo@emea.foxconn.com;
Datovou schránkou.

V případě, že správce osobních údajů bude mít důvodné pochybnosti o totožnosti
uplatňovatele – subjektu osobních údajů, je povinen ověřit totožnost uplatňovatele práv na
základě žádosti o poskytnutí dodatečných informací (např. data narození, bydliště, data a
způsobu zaslání žádosti apod.).
Veškeré úkony související s uplatněním Vašich práv jsou činěny bezplatně. Výjimkou
mohou být případy, kdy lze žádosti vyhodnotit jako nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména
z důvodu jejich opakovaného podání. V takové situaci jsme oprávněni požadovat
přiměřený poplatek odpovídající vzniklým administrativním nákladům spojeným s
provedením požadovaných úkonů, příp. můžeme odmítnout Vaší žádosti vyhovět.
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