English Conditions below
Informace o zpracování osobních údajů
Společnost Letiště Praha, a. s., se sídlem K letišti 1019/6, Ruzyně, PSČ 161 00, Praha 6,
IČO: 282 44 532, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 14003 (dále jen „správce“) informuje účastníka konference „14. SAFETY
A SECURITY KONFERENCE PRAHA 2020 (SAF SEC Prague 2020)“ (dále jen „konference“), jakožto subjekt údajů (dále jen „účastník konference“) v souladu s čl. 13 nařízení Ev
ropského 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 „nařízení GDPR“), o zpracování jeho
osobních_údajů:
Účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou získány přímo od účastníka konference, a to v okamžiku
na konferenci. Správce se zavazuje zpracovávat přesné osobní údaje pouze za účelem:


přihlášení

zajištění účasti na konferenci, organizace konference a zasílání informací
o konferenci [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR]; důvodem poskytnutí
osobních údajů účastníkem konference správci je jeho zájem o účast na konferenci, což by
bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné. Neposkytnutí osobních údajů účastníka
konference může mít za následek, že se účastník nebude moci účastnit dané konference.

Správce se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedenými
účely neslučitelný.
Rozsah osobních údajů
Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu ve vztahu k výše uvedeným
účelům, pro které jsou zpracovávány. Rozsah osobních údajů je následující:






jméno a příjmení,
pracovní pozice,
název společnosti,
telefonní číslo,
emailová adresa,

(dále jen „osobní údaje“).
Doba zpracování osobních údajů
Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje po dobu, po kterou je to nezbytné ve vztahu k účelu
uvedenému výše (maximálně však po dobu 3 let ode dne přihlášení na konferenci). Po uplynutí této
doby má správce povinnost osobní údaje zlikvidovat.
Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů
Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny jen příslušným zaměstnancům správce,
kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních,
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů.
Správce prohlašuje, že osobní údaje pro výše uvedené účely budou zpřístupněny rovněž Vysoké
škole obchodní v Praze, o.p.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Spálená 76/14, PSČ 110 00, IČO:
264 41 021, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 207
(dále jen „VŠO“) a Českému vysokému učení v Praze (Fakulta dopravní), se sídlem Konviktská
20, Praha 1, PSČ 110 00 (dále jen „ČVUT“), neboť VŠO a ČVUT spolupořádají konferenci spolu se
správcem.
Správce prohlašuje, že osobní údaje pro výše uvedené účely budou zpřístupněny i společnosti
Happenee s.r.o., se sídlem Baštýřská 142, Hostavice, 198 00 Praha 9, IČO: 042 16 202, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244261. Společnost
Happenee s.r.o., poskytuje správci softwarovou aplikaci, prostřednictvím které se účastník
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konference přihlašuje na konferenci. Povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích se
vztahuje rovněž na příslušné zaměstnance společnosti Happenee s.r.o.
Správce prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní
organizaci.
Automatizované rozhodování
Při zpracování osobních údajů zákazníka nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani
k profilování dle čl. 22 nařízení GDPR.
Práva subjektu údajů
Správce informuje účastníka konference o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména:










práva na přístup k osobním údajům (subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení,
zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány dle čl. 15 nařízení GDPR);
práva na opravu (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu
opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných
osobních údajů dle čl. 16 nařízení GDPR);
práva na výmaz (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu
vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud je dán jeden z důvodů
uvedených v čl. 17 nařízení GDPR);
práva na omezení zpracování (subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil
zpracování, v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR);
práva vznést námitku (subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace
právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě
čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení GDPR, včetně profilování založeného na těchto
ustanoveních dle čl. 21 nařízení GDPR);
práva
nebýt
předmětem
žádného
rozhodnutí
založeného
výhradně
na automatizovaném zpracování (subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného
rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které
má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22
GDPR);
práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Správce v souladu s čl. 30 odst. 1 písm. a) GDPR poskytuje účastníku konference kontakt
na pověřence pro ochranu osobních údajů.
Veškeré Vaše dotazy, podněty či jiná podání související se zpracováním Vašich osobních údajů
můžete směřovat na pověřence pro ochranu osobních údajů – Ing. Luboš Řádek MBA., emailová
adresa: dpo@prg.aero.
Pořizování fotografie, obrazového a zvukového záznamu
Správce informuje účastníka konference, že v průběhu konference budou v souladu s ustanovením
§ 89 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pořizovány fotografie (ať už v podobě hmotné
či digitalizované), obrazový a zvukový záznam. Fotografie, obrazový a zvukový záznam budou
využity za účelem propagace konference a informování veřejnosti o konání a výsledcích konference,
a to zejména na internetových stránkách správce, VŠO a ČVUT a v propagačních materiálech.
Závěr
Účastník konference tímto prohlašuje, že byl správcem řádně informován o zpracování osobních
údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že poskytnuté osobní údaje jsou přesné
a pravdivé.
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Information on Processing of Personal Data
Letiště Praha, a. s., registered office at K letišti 1019/6, Ruzyně, Post Code 161 00, Praha
6, ID no.: 282 44 532, incorporated in the Companies Register kept by the Municipal Court
in Prague, Section B, File 14003 (hereinafter the “Controller”) informs the participant of the
conference „14. SAFETY A SECURITY CONFERENCE PRAGUE 2020 (SAF SEC Prague 2020)“
(hereinafter as „Conference“), as the data subject (hereinafter the “Participant of the
conference”) in accordance with Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European
parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard
to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive
95/46/EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter as “GDPR”), on the processing of his
or her personal data:
Purpose of personal data processing
The personal data are obtained directly from the Participant of the conference at the moment
of registration at the Conference. The Controller agrees to process accurate personal data solely for
the purpose of:


ensuring participation in the Conference, organization of the Conference and
sending information about the Conference [in accordance with Article 6(1)(f) of GDPR];
the reason for providing personal data by Participant of the conference to the Controller
is his/her interest in attending the Conference, which would not be possible without providing
such personal data. Failure to provide personal data to a Participant of the conference may
result in the Participant of the conference being unable to attend the Conference.

The Controller agrees that it will not process the personal data in a manner which is incompatible
with the above-specified purpose.
Scope of personal data
The Controller agrees to process personal data only to the extent necessary for the above-specified
purpose for which the data are processed. The scope of the personal data covers:

first name and surname,

position at the company,

company name,

phone number,

email address,
(hereinafter as “Personal Data”).
Personal data processing period
The Controller undertakes to process the Personal Data for as long as is necessary in relation to the
purpose above (but for a maximum of 3 years from the date of the Conference registration). After
this period, the Controller is obliged to destroy Personal data.
Categories of recipients of Personal Data and transfer of Personal Data
The Controller declares that the Personal Data shall only be made accessible to those employees
of the Controller who are bound by the non-disclosure obligation in relation to these data as well as
the security measures the disclosure of which would jeopardize the safety of these Personal Data.
The Controller declares that Personal data for the above mentioned purposes will also be made
available to the Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., registered office at Prague 1 - Nové Město,
Spálená 76/14, 110 00, ID no.: 264 41 021, incorporated in the Companies Register kept by the
Municipal Court in Prague, Section O, File 207 (hereinafter referred to as “VŠO”) and České vysoké
učení v Praze (Fakulta dopravní), registered office at Konviktská 20, Prague 1, 110 00
(hereinafter referred to as “ČVUT”), because VŠO and ČVUT co-organize the Conference with the
Controller.
The Controller declares that Personal data for the above mentioned purposes will be made available
to Happenee s.r.o, registered office at Baštýřská 142, Hostavice, 198 00 Prague 9, ID no.: 042 16
202, incorporated in the Companies Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, File
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244261. Happenee s.r.o. provides the Controller with a software application through which the
Participant of the Conference registers for Conference. The confidentiality of personal data also
applies to the relevant employees of Happenee s.r.o.
The Controller also declares that it will not transfer the Personal Data to any third countries or any
international organization.
Automated decision-making
Automated decision-making or profiling under Article 22 of GDPR shall not be used during the
processing of the Participants of the conference Personal Data.
Rights of data subject
The Controller informs the Participant of the conference on his or her rights ensuing from the GDPR,
particularly:











right of access to Personal Data (the data subject has the right to obtain from the
Controller confirmation as to whether or not the Personal Data concerning him or her are
being processed pursuant to Article 15 of GDPR);
right of rectification (the data subject has the right to obtain from the Controller without
undue delay the rectification of inaccurate Personal Data concerning him or her and the right
to have incomplete Personal Data completed under Article 16 of GDPR);
right to erasure (the data subject has the right to obtain from the Controller the erasure of
Personal Data concerning him or her without undue delay where one of the grounds specified
in Article 17 of GDPR applies);
right to restriction of processing (the data subject has the right to obtain from the
Controller restriction of processing in the cases laid down in Article 18 of GDPR);
right to object (the data subject has the reason to object, on ground relating to his or her
particular situation, at any time to processing of Personal Data concerning him or her which
is based on point (e) or (f) of Article 6(1), including profiling based on these provisions under
Article 21 of GDPR);
right not to be subject to any decision based solely on automated processing (the
data subject has the right not to be subject to any decision based solely on automated
processing, including profiling, which produces legal effects concerning him or her or similarly
significantly affects him or her under Article 22 of GDPR);
right to lodge a complaint with a supervisory authority, which is the Office for the
Protection of Personal Data, registered seat at Pplk. Sochora 727/27, Post Code 170 00,
Praha 7.

Data protection officer
The Controller gives the Participant of the conference a contact to the data protection officer under
Article 30(1)(a) of GDPR.
All your inquiries, suggestions or other submissions relating to the processing of your Personal Data
may be addressed to the data protection officer – Ing. Luboš Řádek MBA, email address:
dpo@prg.aero.
Taking photographs, video and audio recordings
The Controller informs the Participant of the conference that during the Conference, in accordance
with the provisions of Section 89 of Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code, will be taken photographs
(whether in the form of or digitized), video and audio. Photographs, video and audio recordings will
be used for the purpose of promoting the Conference and informing the public about the Conference
and its results, especially on the web pages of the Controller, VŠO and ČVUT and in promotional
materials.
Conclusion
The Participant of the conference hereby declares that he or she was duly informed by the Controller
on the processing of information in compliance with the provision of Article 13 of GDPR and that the
provided Personal Data are accurate and true.
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