
Pravidla zpracování osobních údajů 

 

Proč Vám předkládáme tato pravidla zpracování osobních údajů? 

V těchto pravidlech zpracování osobních údajů objasňujeme, co děláme pro to, abychom zajistili 

důvěrnost a bezpečnost Vašich osobních údajů, které nám poskytujete v rámci Vaší účasti na 

konferenci Business 2 Science (dále jen „Konference“). Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám 

informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jaký k tomu máme důvod, jak s nimi nakládáme, 

z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete 

získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaké je jejich zabezpečení. 

 

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. jako správce Vašich osobních údajů 

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČ: 25379631, se sídlem Technologická 372/2, 

Pustkovec, 708 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl 

B vložka 1686 je správcem Vašich osobních údajů. Být správcem znamená, že dodržujeme zásady 

zpracování osobních údajů a nakládáme s Vašimi osobními údaji výhradně v souladu s platnou 

legislativou, rozhodujeme o účelu a prostředcích zpracování Vašich osobních údajů a zajišťujeme 

důsledné zabezpečení Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje chráníme nejmodernějšími 

technologiemi. 

 

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme? 

Registrací, účastí na Konferenci, jakož i souvisejícím jednáním nám poskytujete Vaše osobní údaje, 

které zpracováváme za účely uvedenými v těchto pravidlech o zpracování osobních údajů, když 

s Vašimi údaji budeme nakládat v souladu s obecně platnými předpisy. Zpracování osobních údajů pak 

může pomoci k lepší, rychlejší a efektivnější organizaci Konference, jakož i případné budoucí spolupráci 

v oblastech, na které se Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. zaměřuje.  

 

Jaké osobní údaje zpracováváme? 

Zpracováváme osobní údaje, které uvádíte zejména v rámci přihlášení na Konferenci, prezenční listině 

či jiným způsobem v souvislosti s Konferencí. Níže příkladem vyjmenováváme některé z nich, nicméně 

to neznamená, že bychom zpracovávali všechny níže uvedené osobní údaje nebo že by tyto příklady 

byly vyčerpávajícím výčtem, nedokážeme totiž předem plně vyjmenovat všechny osobní údaje, které 

nám sdělíte, avšak v převážné většině případů se bude jednat o tyto osobní údaje: 

 

jméno, příjmení, titul, název společnosti 

trvalé bydliště, sídlo společnosti, kontaktní adresa 

e-mailový kontakt  

telefonní kontakt  

 



Z jakých důvodů Vaše osobní údaje zpracováváme? 

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze ze zákonných důvodů. Pokud není uvedeno jinak, 

zpracováváme Vaše osobní údaje na základě 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 a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále 

jen jako „GDPR“). Oprávnění ke zpracování osobních údajů nám vyplývá zejména z čl. 6 písm. b) GDPR, 

dle kterého zpracováváme informace nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt 

údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů 

a rovněž z čl. 6 písm. b) GDPR, dle kterého je zpracování informací nezbytné pro účely oprávněných 

zájmů příslušného správce či třetí strany, jakož i z nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů 

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. či třetí strany, které mohou být osobní údaje předány, 

a to v souladu s čl. 6 písm. f) GDPR.  

Mimo výše uvedené důvody nám oprávnění ke zpracování osobních údajů, a to osobních údajů, na 

které se nevztahují zákonné důvody uvedené výše, vyplývá zejména z čl. 6 písm. a) GDPR, dle kterého 

nám subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely uvedené v těchto 

zásadách pro zpracování osobních údajů.  

 

Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme? 

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem řádné registrace a ověření účasti na Konferenci, 

poskytování souvisejících informací a instrukcí, evidence účastníků dané Konference a provedení 

dalších činností za účelem řádné a včasné organizace a realizace Konference jako například možnost 

Vás kontaktovat v případě Vašeho dotazu či náhlé změny týkající se Konference.  

Dalším účelem zpracování osobních údajů je jejich uložení do databáze možných zájemců o služby 

poskytované ze strany společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. Může se totiž stát, 

že budeme opětovně pořádat obdobnou akci či nabízet jiné služby, o kterých máme za to, že s ohledem 

na Vaši činnost či vyjádřený zájem by pro Vás mohly být vhodné či jinak zajímavé, když v uvedeném 

případě Vás můžeme kontaktovat.  

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. je dále oprávněno využít Vaše osobní údaje pro účely 

oslovení a zasílání obchodních sděleních v souvislosti s nabídkou vlastních obdobných služeb, zejména 

pořádaných konferencí, vzdělávacích akcí či jiných služeb poskytovaných ze strany Moravskoslezského 

inovačního centra Ostrava, a.s. Souhlas se zasíláním těchto obchodních sdělení můžete kdykoliv 

odvolat, když o tomto právu budete vždy poučení v rámci zaslaného obchodního sdělení. Tyto údaje 

budou zpracovávány do doby, než obdržíme odvolání Vašeho souhlasu se zasíláním těchto sdělení. 

Posledním účelem zpracování jsou rovněž marketingové účely, které zahrnují zejména nabízení zboží 

a služeb a jiné marketingové činnosti, které nespadají pod obchodní sdělení. 

Naplnění těchto účelů nemusí být vykonáváno přímo prostřednictvím Moravskoslezského inovačního 

centra Ostrava, a.s., ale rovněž partnery Konference, kterým jsme oprávněni námi zpracované Vaše 

osobní údaje předat ke zpracování, s čímž rovněž vyjadřujete svůj souhlas. Tímto bude zajištěno, aby 

se k Vám dostaly případné služby či jiné nabídky, které můžete v budoucnu ocenit a projevit o ně zájem.  

 

 

 



Od koho Vaše osobní informace získáváme? 

Vaše osobní údaje získáváme zejména přímo od Vás prostřednictvím Vašich registračních formulářů, 

prezenční listiny, jakož i jiných sdělení, které nám v souvislosti s Konferencí zasíláte. Osobní údaje 

získáváme také od jiné třetí strany, zejména od osob, které zařídily Vaši účast na Konferenci. 

 

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme? 

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování, a 

to v souladu s GDPR. Zpravidla Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu 1 roku od skončení 

předmětné Konference, které jste se účastnili. To však neplatí, pokud z právních předpisů, zejména pak 

předpisů týkajících se účetnictví vyplývá jiná délka požadované doby pro zpracování osobních údajů. 

Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány nebo uplyne 

uvedená doba, osobní údaje zlikvidujeme, a to tak, že Vámi poskytnuté osobní údaje smažeme ze všech 

našich databází. Uvedené však neplatí, pokud nám vyjádříte se zpracováním Vašich osobních údajů 

souhlas, neboť na základě něj budeme oprávnění tyto osobní údaje shromažďovat po delší dobu, a to 

zpravidla až do odvolání Vámi uděleného souhlasu.  

 

Komu předáváme Vaše osobní údaje? 

Vaše osobní údaje slouží zejména pro potřeby Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a.s., když 

k těmto údajům mají přístup rovněž naši pověření zaměstnanci či jiné spolupracující osoby, jež se 

podílejí na činnosti a chodu Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a.s. či na organizaci 

Konference. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními 

silami, využíváme služeb jiných zpracovatelů, kteří soulad s GDPR zajišťují rovněž.  

Vaše osobní údaje dále můžeme předat partnerům Konference, kteří mají oprávněný zájem na Vašem 

oslovení za účelem nabídky služeb, zboží či jiné činnosti. Na základě žádosti Vám Moravskoslezské 

inovační centrum poskytne aktuální seznam osob, kterým byly Vaše osobní údaje předány ke 

zpracování. Vaše osobní údaje nebudou v žádném případě předávány mimo území Evropské unie.  

 

Jaká jsou Vaše práva? 

Máte právo požadovat informace a přístup ke svým osobním údajům. Rovněž máte právo nás požádat, 

abychom opravili či vymazali Vaše osobní údaje nebo omezili jejich zpracování. Můžete také vznést 

námitku proti zpracování svých osobních údajů nebo požádat o přenositelnost údajů. Upozorňujeme 

však, že nemusíme být vždy povinni vyhovět Vašemu požadavku na výmaz, omezení, námitku nebo 

přenositelnost údajů. Případ od případu budou prováděna posouzení našich právních povinností a 

výjimek z těchto práv. Máte právo se obrátit se také se svou žádostí, stížností či jiným podnětem přímo 

na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č. pevná linka: 

+420 234 665 111 (Ústředna), e-mail oficiální: posta@uoou.cz. 

 

Kontaktní údaje na zástupce správce 

Máte-li dotazy ohledně zpracování svých osobních údajů, obraťte se prosím na pověřeného zástupce 

Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a.s. pro ochranu osobních údajů, paní Olga Palová, tel. 

č. 597 307 010, e-mail: olga.palova@ms-ic.cz.   

mailto:posta@uoou.cz

