Souhlas se zpracováním osobních údajů
Středoškolská soutěž v kybernetické bezpečnosti

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen
„zákon“) beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním osobních údajů správcem AFCEA - Česká pobočka
AFCEA (IČ: 63110342), se sídlem Dolnoměcholupská 1418/12, Praha 15 (dále jen správce) pro účely:





pořádání celorepublikové středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti a jednotlivých akcí a
aktivit se soutěží spojených, a to zejména k pozvání k účasti do jednotlivých kol soutěže, k
případnému pozvání na finále soutěže, k případnému předání věcných cen a jednotlivé další
odborné aktivity se soutěží spojené; ať již přímo anebo prostřednictvím dalších subjektů, které
správce realizací těchto aktivit pověří;
analýz osobních údajů umožňující zejména vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých soutěžících ve
srovnání s jinými školami, regiony apod.;
sdílení osobních údajů se školou, kterou účastník navštěvuje a kterou uvedl v dotazníku za účelem
vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých žáků dané školy a případného předání věcných cen a
diplomů.

Tento souhlas uděluji na dobu maximálně dvou (2) let ode dne jeho udělení. Souhlas můžu odvolat i před
uplynutím této doby, beru však na vědomí, že odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů dojde
k ukončení účasti v soutěži.
Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v dotaznících celorepublikové středoškolské soutěže v
kybernetické bezpečnosti. Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo a
prostřednictvím členů Přípravného a Soutěžního výboru soutěže a dále prostřednictvím zpracovatelů
pověřených správcem, zejména pak společnostmi Corpus Solutions a.s. (IČ: 25764616), se sídlem Na
Vítězné pláni 1719/4, Praha 4 a DataSpring s.r.o. (IČ: 28808681), se sídlem K Žižkovu 851/4, Praha 9, které
budou provozovat soutěžní aplikaci a hostovat soutěžní portál.
Účastník soutěže má na základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných
správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních
údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce mu tuto
informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí
informace předá. Zjistí-li účastník, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho
soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od správce nebo jím
pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.

