Vyplněním a odesláním registračního formuláře dává každý účastník akce (konference, semináře, kurzu
atd.) pořádané Společností pro techniku prostředí, z. s., IČ: 00499978, dále též jen jako „Pořadatel“,
souhlas se zpracováním a využitím osobních údajů pro účely organizace a realizace akce, včetně
registrace účastníků, a dále pro marketingové účely Pořadatele. Registrací na akci účastník souhlasí se
zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, organizace, adresa, email, telefonní číslo.
Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje zákazníka. Součástí
souhlasu je též souhlas s ukládáním osobních údajů účastníka na nosiče dat, vyhledávání v nich,
předávání třetím osobám (např. partnerům, objednatelům, spolupořadatelům akce) a další nakládání
s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Účastník akce souhlasí, aby jeho osobní údaje byly
Pořadatelem použity i pro statistické, marketingové a obchodní účely Pořadatele, tak jeho obchodních
partnerů. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje účastník dobrovolně na dobu 10 let s tím,
že jej může kdykoliv odvolat zasláním oznámení na e-mailovou adresu stp@stpcr.cz nebo písemně na
adresu sídla Pořadatele. Účastník/subjekt osobních údajů má právo požadovat od Pořadatele přístup
k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu, omezení zpracování a vznést námitku
proti zpracování. Účastník/subjekt osobních údajů má právo na přenositelnost údajů a právo podat
stížnost u dozorového úřadu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
Účastník akce má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další
práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména zjistí-li nebo domnívá-li se účastník, že Pořadatel
provádí zpracování jeho osobních údajů, které v rozporu s ochranou soukromého a osobního života
účastníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může účastník žádat Pořadatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby Pořadatel odstranil
takto vzniklý stav, zejména blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidací osobních údajů.
Každý účastník akce dále dává vyplněním a odesláním registračního formuláře Pořadateli bezúplatný
souhlas k pořízení a použití a ke zpracování obrazových i zvukových záznamů své osoby, své podobizny,
a jiných projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s konáním akce, tj. především pořízených
v průběhu akce v jakékoliv formě a bez omezení pro účely marketingu, reklamy a propagace
Pořadatele, jeho činnosti a akcí pořádaných Pořadatelem nebo v jeho kooperaci, jakožto i pro účely
marketingu, reklamy a propagace jeho obchodních partnerů, a to bez nároku na jakoukoliv odměnu.
Účastník dává současně svolení k užití a rozšiřování obrazových i zvukových záznamů své osoby, své
podobizny, a jiných projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s konáním akce a jejich
rozmnoženin v jakékoli podobě za účelem reklamy a propagace Pořadatele a jeho obchodních
partnerů, též například v tiskové reklamě (letáky, brožury, plakáty, billboardy), v elektronických
médiích (internet).
Účastník prohlašuje, že vyplněné údaje v přihlášce jsou úplné, přesné a pravdivé a je povinen bez
zbytečného odkladu informovat Pořadatele o změně ve svých osobních údajích.
Správce osobních údajů/Pořadatele akce:
Společnost pro techniku prostředí, z. s.
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
e-mail: stp@stpcr.cz
Tel: +420 221 082 353
IČ: 00499978
DIČ: CZ00499978
Statut společnosti: Spolek zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 1044

