
Zásady ochrany osobních údajů na Pražském studentském summitu 

Na osobních údajích našich účastníků nám záleží. Proto veškerá zpracování osobních údajů probíhají 

v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak s obecným nařízením o ochraně osobních 

údajů č. 2016/679 (GDPR). Na této stránce naleznete všechny informace o tom, jak s vašimi osobními 

údaji pracujeme. 

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje? 

 

Správcem vašich osobních údajů, které nám v rámci Pražského studentského summitu sdělíte, 

je Asociace pro mezinárodní otázky, z. s., IČ: 65999533, se sídlem Žitná 608/27, Nové Město, 

110 00 Praha, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 8102. Asociace pro mezinárodní 

otázky je pořadatelem Pražského studentského summitu. 

 

2. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme? 

 

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které nám sdělíte v rámci registrace v našem 

informačním systému během přijímacího řízení na Pražský studentský summit a v průběhu 

Vaší účasti na Pražském studentském summitu, případně v souvislosti s jinou akcí, kterou 

pořádáme. 

 

Zpravidla se jedná o tyto údaje: 

• Jméno a příjmení, 

• E-mailová adresa, 

• Telefonní číslo, 

• PSČ trvalého bydliště, 

• Datum narození, 

• Školu, na které studujete. 

Během vaší účasti můžeme navíc zpracovávat i následující osobní údaje: 

• Fotografie a audiovizuální záznamy pořízené na Pražském studentském summitu a na 

souvisejících akcích; 

• Další osobní údaje, které nám sdělíte ve specifických situacích. 

Během ročníku pravidelně našim účastníkům rozesíláme formuláře, ve kterých mohou 

poskytnout zpětnou vazbu na naši práci, díky které můžeme zlepšovat to, co děláme. Tyto 

formuláře jsou anonymní a na jejich základě nelze identifikovat konkrétního jedince. 

 

3. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme? 

 

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem realizace Pražského studentského 

summitu a souvisejících akcí. Zpracovávané údaje potřebujeme ke komunikaci s účastníky a 

školami, které reprezentují, aby se mohli projektu zúčastnit. Bez těchto nezbytných osobních 

údajů by nebylo možné účast na projektu uskutečnit, nebo vyřešit případné nečekané situace, 

ke kterým během Vaší účasti může dojít. 

 



Fotografie pořizujeme především pro Vás, jako památku na Vaši účast na summitu. Zároveň 

je můžeme používat pro naši propagaci, zejména umisťovat je na sociální sítě (Facebook, 

Instagram, YouTube, Twitter, Flickr). 

 

V některých případech, jako například při přijímacích řízeních na nový ročník Summitu nebo 

pořádání jiné související akce Vaše údaje, konkrétně e-mailovou adresu, použijeme pro to, 

abychom Vám o tom napsali. 

 

4. Kdo má k Vašim údajům přístup? 

 

Dbáme na to, aby Vaše údaje byly v bezpečí. Sami se snažíme zajišťovat co nejlepší technická 

i organizační zabezpečení, aby se nedostaly do nesprávných rukou. V rámci této ochrany si i 

pečlivě vybíráme, komu Vaše osobní údaje svěříme. 

 

K Vašim osobním údajům mají v rámci Asociace pro mezinárodní otázky zejména její 

spolupracovníci, který Pražský studentský summit organizují, a někteří její členové, kteří se 

na organizaci projektu také podílejí. 

 

Mimo náš spolek Vaše osobní údaje předáváme pouze v nezbytně nutných případech, mezi 

které patří: 

• Ubytovací zařízení, se kterými spolupracujeme; 

• Třetí strany podílející se na organizaci doprovodného programu; 

• Uživatelé našich webových stránek a sociálních sítí, na nichž zveřejňujeme Vaše 

fotografie a audiovizuální záznam. 

V případech, kdy to po nás vyžadují právní předpisy, jsme povinni předat Vaše osobní údaje 

některým orgánům činným v trestním řízení (např. Policie ČR) a dalším orgánům veřejné 

správy. 

5. Cookies 

 

Cookies jsou malé datové soubory, které nám pomáhají zajišťovat funkčnost našich webových 

stránek, případě Vám usnadňují jejich užívání. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých 

počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies, které využíváme, jsou čistě technického rázu 

a neslouží k získání jakýchkoliv osobních údajů. 

 

Pokud se Vám naše využívání „sušenek“ nelíbí, můžete je samozřejmě zakázat prostřednictvím 

Vašeho webového prohlížeče. Jak na to, se dozvíte na webových stránkách provozovatele 

Vašeho webového prohlížeče. Tím, že cookies nezakážete, nám dovolujete je využívat. 

 

6. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu realizace našeho smluvního vztahu, tedy po 

dobu Vaší účasti na Pražském studentském summitu.  

Osobní údaje, které jste vyplnili ve Vašem uživatelském účtu v našem informačním systému, 

skrze který se můžete na projekt přihlásit, budeme zpracovávat po dobu existence Vašeho 

uživatelského účtu. Pokud si už nepřejete, abychom v rámci uživatelského účtu Vaše osobní 

údaje zpracovávali, musíte uživatelský účet smazat. 



Vaše fotografie a audiovizuální záznam uchováváme, dokud neodvoláte svůj souhlas, který jste 

nám pro jejich pořizování udělili. 

V některých případech můžeme některé údaje uchovávat i déle, a to v případě, že nám to 

ukládají právní předpisy. Některé anonymní údaje (například zpětnou vazbu) uchováváme i 

déle pro statistické účely. Vaše osobní údaje uchováváme déle na základě našeho oprávněného 

zájmu, ale maximálně po dobu 5 let. 

7. Kdy Vaše osobní údaje zpracováváme bez Vašeho souhlasu? 

 

Pro každé zpracování Vašich osobních údajů musíme mít právní důvod, a ne každé zpracování 

vyžaduje Váš souhlas. Bez Vašeho souhlasu můžeme osobní údaje zpracovávat na základě: 

 

• Plnění smlouvy za účelem Vaší účasti na projektu nebo související akci; 

• Plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z právních předpisů; 

• Oprávněný zájem, například v případě, kdy Vám pošleme e-mail o přijímacím řízení do 

nového ročníku Summitu nebo Vás informujeme o jiné související akci, kterou 

pořádáme. 

Poskytnutí osobních údajů spadajících pod tyto případy je povinné. 

 

8. Kdy Vaše osobní údaje zpracováváme s Vaším souhlasem? 

 

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vámi dobrovolně uděleného souhlasu v případě 

registrace uživatelského účtu v našem informačním systému a v případě zpracovávání 

fotografií a audiovizuálních záznamů z Pražského studentského summitu a souvisejících akcí. 

Tyto údaje nám poskytujete dobrovolně a souhlas můžete odvolat. 

 

9. Jak můžete svůj souhlas odvolat? 

 

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv bezplatně 

odvolat napsáním na e-mailovou adresu summit@amo.cz nebo na adresu Asociace pro 

mezinárodní otázky, z. s., Žitná 608/27, Nové Město, 110 00 Praha.  

 

V případě, že vám posíláme e-maily na základě našeho oprávněného zájmu, například když 

vás informujeme o novém přijímacím řízení Summitu nebo o související akci, kterou 

pořádáme, nám můžete říci, že už o podobné e-maily nestojíte. V případě, že už maily dostávat 

nechcete, můžete vyjádřit svůj nesouhlas na e-mailovou adresu summit@amo.cz nebo na 

adresu Asociace pro mezinárodní otázky, z. s., Žitná 608/27, Nové Město, 110 00 Praha, a my 

vám e-maily přestaneme posílat. 

 

Odvoláním souhlasu není dotčeno předchozí zpracování, které na jeho základě bylo 

provedené. Odvolat souhlas nemůžete se zpracováním osobních údajů, které neprobíhá na 

základě souhlasu. 

 

10. Jaká práva máte v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů? 

 

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 máte ve vztahu ke svým 

osobním údajům následující práva: 
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• Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů; 

• Právo osobní údaje opravit či doplnit; 

• Právo požadovat omezení zpracování; 

• Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování; 

• Právo požadovat přenesení údajů; 

• Právo na přístup k osobním údajům; 

• Právo být informován o porušení zabezpečení v určitých případech; 

• Další práva stanovena v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679. 

V případě, kdy chcete některé ze svých práv uplatnit, Vás budeme muset požádat o prokázání 

Vaší totožnosti, abychom zabránili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajů. 

 

11. Máte další otázky? 

 

Tak a je to! Teď už o tom, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji víte úplně všechno! V případě 

jakýchkoliv dotazů či nejasností v souvislosti se zpracováním osobních údajů i čímkoliv jiným 

se nebojte napsat na summit@amo.cz nebo nás kontaktovat na adrese Asociace pro 

mezinárodní otázky, z. s., Žitná 608/27, Nové Město, 110 00 Praha. 
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