INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Milí uživatelé,
věnujte prosím pozornost tomuto dokumentu, kde najdete všechny potřebné informace ohledně Vašich
osobních údajů zpracovávaných při užívání platformy VCELSTVA.CZU.CZ určené k zajištění anonymního
sdílení dat mezi uživateli registrovanými v tomto systému (dále jen „Platforma“), včetně závazných
podmínek pro uplatňování Vašich práv. Platforma je provozována správcem osobních údajů Českou
zemědělskou univerzitou v Praze, IČO: 60460709, se sídlem Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol (dále
jen „Provozovatel“).
Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte e-mail kontakt na
pověřence pro zpracování osobních údajů, který je Ing. Jan Borák, Ph.D., tel.: 224 384 023,
borak@rektorat.czu.cz .

1. Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?
Platforma je založena na umožnění anonymního sdílení dat mezi uživateli – včelaři, zemědělci nebo
organizacemi provádějícími postřiky a včelařskými spolky (dále jen „Včelaři“, „Zemědělci“, „Spolky“,
společně jen „Uživatelé“), a to za účelem osvěty, výzkumu a ochrany v oblasti chovu včel na území České
republiky.
Abyste mohli Platformu a a všechny její funkce využívat, musíme vědět, komu poskytujeme služby, tedy
kdo jsou naši Uživatelé. Za tím účelem mají všichni Uživatelé zřízený uživatelský účet, do kterého je nutné
vkládat identifikační a kontaktní údaje. Uživatelé mají možnost vkládat i jiné údaje dobrovolně. Bez údajů
povinných k provozu Platformy však Platformu a její funkce není možné využívat.
Osobní údaje tak zpracováváme, abyste mohli Platformu a veškeré její funkce využívat.
Neprovádíme žádné profilování, ani automatizované rozhodování.
V odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i za účelem ochrany našich zájmů, typicky v
případě právních sporů, řízení před soudem, kontrolách ze strany orgánů veřejné správy apod. Zde musíme
prokazovat, že jsme při poskytování služeb jednali v souladu s právními předpisy.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?
2.1.

Včelaři

Vždy zpracováváme identifikační a kontaktní údaje Včelařů v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní
číslo, adresa trvalého bydliště nebo sídla, IČO, popřípadě identifikační a kontaktní údaje odpovědných osob
Včelařů (právnických osob) v rozsahu e-mail, jméno, příjmení.
Dále můžeme zpracovávat údaj o Vašich internetových stránkách, o délce Vaší praxe ve včelaření, o Vašem
registračním čísle, údaje o Vašem stanovišti včel v rozsahu název stanoviště, registrační číslo, datum vzniku
stanoviště, předpokládané ukončení, poloha stanoviště, číslo referenčního včelstva, údaje o referenčním

včelstvu, údaje o Vašem prodejním místě medu v rozsahu název prodejního místa, otevírací doba a druh
medu, poloha (včetně adresy), telefonní číslo, údaje o úlové váze, kterou vlastníte.
2.2.

Zemědělci a Spolky

Vždy zpracováváme identifikační a kontaktní údaje odpovědné osoby v rozsahu jméno a příjmení, email, telefonní číslo.

3. Od koho osobní údaje dostáváme a komu údaje předáváme?
Osobní údaje získáváme primárně od Vás. Jste povinni dám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se
Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat.
Automatizovaně získáváme údaje, které vzniknou Vaší aktivitou v rámci Platformy.
Osobní údaje nejsou předávány mimo EU.
Osobní údaje mohou být předány orgánům veřejné správy za účelem výkonu jejich zákonných oprávnění.
Osobní údaje, které uvedete v rámci Platformy jsou neveřejné, nerozhodnete-li se v rámci Platformy jinak.
V rámci Platformy můžete zveřejnit své vybrané včelstvo, tj. označit jej jako „referenční“, ale pouze tehdy,
když jste sám referenční Včelař.

4. Jak zpracováváme osobní údaje?
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně
prostřednictvím Platformy na internetových stránkách http://vcelstva.czu.cz/ (dále jen „Internetová
stránka“).
Vaše osobní údaje zpracováváme i manuálně v souladu s příslušným účelem, kde je nezbytné či vhodné
manuální zpracování. Při správě Vašich dat mohou vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás
pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod. Tyto osoby však mohou
zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností
zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo
zabezpečení osobních údajů.
Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou
péči a ochranu. Staráme se, abyste nikdy neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování
lidské důstojnosti, a chráníme Vás i před neoprávněným zasahováním do Vašeho soukromého a osobního
života.

5. Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?
5.1.

Využívání služeb v rámci Platformy

Osobní údaje zpracováváme po dobu, kdy využíváte služby v rámci Platformy. Ve chvíli, kdy náš požádáte
o zrušení Vašeho účtu, dojde nejpozději do jednoho měsíce k jeho zrušení a smazání Vašich údajů, které
nebude nutné zpracovávat pro jiné účely. Tyto údaje již nebude možné obnovit.

Ponecháváme si údaje, které musíme zpracovávat z jiných důvodů, než je provozování Platformy, a sice:
5.2.

Oprávněné zájmy

Osobní údaje ohledně plnění vzájemných smluv je nutné zpracovat i pro ochranu našich oprávněných
zájmů, např. abychom se mohli bránit před soudem před případnými nároky Uživatelů (např. po dobu běhu
příslušných promlčecích lhůt, která může být v České republice až 15 let od vniku relevantní události).
V této souvislosti zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa) a kontaktní údaje (e-mail,
telefonní číslo), údaje o plnění smlouvy (její obsah, informace o jejím plnění). Není-li to odůvodněno
zahájením určitého řízení, zpracováváme údaje po dobu 5 let od ukončení využívání služeb v rámci
Platformy.
5.3.

Autorská práva

Pokud jste nám poskytli obsah chráněný autorskými právy (či obdobnými právy), musíme si ponechat
informace o tom, kdo je autorem a jakou licenci jste nám poskytli, a to po dobu běhu příslušných
majetkových autorských práv (v České republice jde o 70 let od smrti posledního z autorů takového díla).
Osobní údaje nejsou zpracovány na základě souhlasu, a tedy není možné odvolávat souhlas se
zpracováním. Vždy však na základě žádosti posoudíme, zda dané údaje již není nutné zpracovávat.

6. Jaká máte práva?
V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech
nosičů Vašich osobních údajů a poskytnutí seznamu zpracovávaných osobních údajů.
Vždy Vás budeme informovat o:
a) účelu zpracování osobních údajů,
b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
c) povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého
postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt
údajů,
d) příjemci, případně kategoriích příjemců,
e) plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria
použitá ke stanovení této doby,
f) veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.
Mezi Vaše další práva patří
a) požádat nás o vysvětlení,
b) požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení
opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),
c) požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově

čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,
d) podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů,
e) vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

7. Jak Vaše osobní údaje chráníme
K zabezpečení údajů slouží následující prostředky zabezpečení:
Antivirové ochrany, firewally, šifrování, autorizační údaje, fyzické prostředky zabezpečení.

8. Zpracovatelské závazky
Spolek je oprávněn v rámci Platformy vytvářet skupiny, do kterých přidává včelaře (členy Spolku), a to jak
registrované, tak neregistrované na Internetové stránce.
Při vytváření skupin se Spolek dostává do pozice správce osobních údajů svých členů. My jsme pak vůči
Spolku (správci) v pozici zpracovatele osobních údajů členů Spolku.
V takovém případě zpracováváme osobní údaje členů Spolku za účelem umožnění využívání funkce
vytváření skupin. Předmětem zpracování budou kontaktní a identifikační údaje členů Spolku v rozsahu
jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa/sídlo, registrační číslo, webové stránky, adresa, údaj o
přiřazení ke Spolku.
Osobní údaje členů Spolku za tímto účelem zpracováváme po dobu existence konkrétní skupiny.
Provozovatel se zavazuje:
a) zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Spolku, včetně v otázkách předání
osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci;
b) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se
na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;
c) přijme všechna technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení osobních údajů
odpovídající danému riziku (čl. 32 GDPR);
d) dodržovat podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele (např. předchozí písemné povolení Spolku
se zapojením dalšího zpracovatele);
e) být Spolku nápomocen, prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je
to možné, pro splnění povinnosti Spolku jakožto správce reagovat na žádosti o výkon práv subjektů
osobních údajů (např. právo na výmaz osobních údajů, právo na opravu osobních údajů, právo na
přístup k osobním údajům);
f) být Spolku nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi zabezpečovat osobní údaje,
ohlašovat bezpečnostní incidenty atd.;
g) v souladu s rozhodnutím Spolku všechny osobní údaje buď vymazat, nebo je vrátit Spolku po
ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a vymazat existující kopie, nestanoví-li
právní předpis jinak;
h) poskytovat Spolku veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti
stanovené v tomto článku, a umožnit audity, včetně inspekcí, prováděné Spolkem nebo jiným
auditorem, kterého Spolek pověřil, a k těmto auditům přispět;

i)
j)

ohlásit Spolku porušení zabezpečení osobních údajů, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy jej
zjistí, a rovněž ohlásit i případ, kdy je pokyn Spolku v rozporu s předpisy na ochranu osobních
údajů.
přijmout vhodná opatření k tomu, aby zabezpečil osobní údaje, k tomu slouží zejména tyto
prostředky zabezpečení: Antivirové ochrany, firewally, šifrování, autorizační údaje, zálohování,
fyzické prostředky ochrany.

