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Informační memorandum o zpracování osobních údajů 
společnosti TECHO, a.s., týkající se konference TechoCon 
Vydání číslo 1 Platnost od 1.6.2018 
  

(A) ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

1. Základní informace o zpracování osobních údajů 

1.1 

Společnost TECHO, a.s., se sídlem U Továren 770/1b, Hostivař, 102 00 Praha 10, identifikační číslo: 49240056 (dále jen 
„Společnost“ nebo dále jen „my“) jako správce Vašich osobních údajů tímto vydává informační memorandum o 
zpracování osobních údajů v souvislosti s pořádáním konference TechoCon (dále jen „Memorandum“). 
 

1.2 

Účelem tohoto Memoranda je informovat Vás jakožto subjekty údajů (dále jen „Vy“) o zpracování Vašich osobních údajů 
prováděném ze strany Společnosti a o Vašich právech souvisejících s tímto zpracováním. 
 

1.3 

Toto Memorandum může být Společností měněno a doplňováno. Aktuální znění tohoto Memoranda naleznete na 
adrese www.techocon.cz.  
 

2. Kontaktní údaje Společnosti  

2.1 

Budete-li mít jakékoliv dotazy týkající se problematiky zpracování Vašich osobních údajů a jejich ochrany, kontaktujte 
nás prostřednictvím tel.: 267 290 111 nebo na e-mailové adrese hr@techo.cz. 
 

3. Odborné pojmy  

3.1 

Nevyplývá-li z kontextu tohoto Memoranda jinak, mají odborné pojmy použité v tomto Memorandu dále uvedený 
význam: 

 
„osobní údaj“ 

 

 
znamená informace o Vaší osobě, které jsou blíže vymezeny v části (C) 

tohoto Memoranda; 

„příjemce“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu (jinou společnost), orgán 

veřejné moci, agenturu nebo jiný subjekt, kterému jsou Vaše osobní 

údaje poskytnuty; 

http://www.techocon.cz/
mailto:hr@techo.cz
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„správce“ či „správce osobních údajů“ znamená osobu, která určuje účely a prostředky zpracování osobních 

údajů. V případě zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu uvedeném 

v tomto Memorandu je správcem Vašich osobních údajů Společnost; 

„subjekt údajů“ znamená fyzickou osobu, o které zpracováváme osobní údaje – tedy Vás 

jako účastníky konference TechoCon, zejména pokud jste našimi 

zákazníky či obchodními partnery;  

„třetí stát“ 

 

„webové stránky Společnosti“ 

znamená jiný stát než členský stát Evropské unie, Norsko, Island a 

Lichtenštejsko; 

znamená www.techocon.cz; 

„zpracování“ či „zpracování osobních 

údajů“ 

znamená jakýkoliv způsob nakládání s osobními údaji jako je 

shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, 

přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, 

zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení 

či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení; 

(B) SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY A ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ  

4. Soulad s právními předpisy  
Ochrana Vašich osobních údajů je naší prioritou a při zpracování Vašich osobních údajů tak dodržujeme veškeré 
povinnosti a plníme veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 
 

5. Základní zásady zpracování osobních údajů  
Při zpracování osobních údajů se řídíme následujícími základními zásadami zpracování osobních údajů. 
 

Zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti  
Vaše osobní údaje zpracováváme korektně a zákonným a transparentním způsobem.¨ 
 

Zásada účelového omezení 
Shromažďujeme (a zpracováváme) Vaše osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a současně 
je dále nezpracováváme způsobem, který je s těmito účely neslučitelný. 
 

Zásada minimalizace údajů 
Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, který je pro účely zpracování Vašich osobních údajů přiměřený, 
relevantní a nezbytný. 
 

Zásada přesnosti  
Zpracováváme pouze přesné osobní údaje a v případě potřeby Vaše osobní údaje aktualizujeme. 
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Zásada omezení uložení 
Zpracováváme (ukládáme) Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování Vašich 
osobních údajů, příp. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. 
 

Zásada integrity a důvěrnosti  
Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze způsobem zajišťujícím náležité zabezpečení Vašich osobních údajů před 
neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. 
 

Zásada odpovědnosti  
Neseme odpovědnost za dodržování výše uvedených zásad zpracování a za soulad zpracování Vašich osobních údajů 
v souladu s právními předpisy. 

(C) ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

6. Kategorie, právní důvody a účely zpracování osobních údajů  
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je pořádání samotné konference TechoCon, při které dochází ke spojování 
nabídky a poptávky a ke sdílení vzájemných kontaktů a budoucí spolupráce.  

 
A. NÁVŠTĚVNÍCI KONFERENCE TECHOCON 

Pokud jste návštěvníky konference TechoCon zpracováváme o Vás osobní údaje v rozsahu e-mailové adresy a firmy 
(název Vašeho zaměstnavatele). 
Právním důvodem pro zpracování těchto osobních důvodů je oprávněný zájem Společnosti na přehledu Společnosti o 
návštěvnících konference TechoCon a dále na uchovávání kontaktních údajů návštěvníků TechoCon a jejich sdílení 
s obchodními partnery, kteří na konferenci TechoCon prezentují své výrobky či služby. Vaše osobní údaje tedy mohou 
být těmto obchodním partnerům předávány, a to v souladu s naplněním účelu konference TechoCon, tedy spojování 
kontaktů mezi nabídkou a poptávkou. Tito obchodní partneři mohou Vaše osobní údaje využívat k marketingovým 
účelům, o kterých Vás budou sami informovat. 
Pokud jste nám v souvislosti s Vaší registrací na konferenci TechoCon udělili souhlas, zpracováváme Vaše osobní údaje 
dále na základě Vašeho souhlasu. Souhlas nám byl udělen k marketingovým účelům, a to k zasílání novinek, newsletterů 
či pozvánek spojených s konferencí TechoCon.  

 

B. OBCHODNÍ PARTNEŘI 

Pokud jste obchodními partnery, kteří na konferenci TechoCon sami vystavují své produkty a služby, zpracováváme o 
Vás identifikační údaje (jméno, příjmení, firma, IČO, adresa), kontaktní údaje (e-mail, telefon) a platební údaje (údaje 
v souvislosti s platbou za účast na konferenci např. číslo účtu). 

Právním důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy, kterou jste s námi v souvislosti s pořádáním 
konference TechoCon uzavřeli a plnění zákonných povinností, které jsou Společnosti uloženy platnými právními 
předpisy.   

 

C. VŠECHNY ZŮČASTNÉ OSOBY KONFERENCE TECHOCON 

Společnost bude na konferenci TechoCon pořizovat audiovizuální záznamy, a proto může být Vaše osoba zachycena na 
fotografiích či video záznamech. 

Právním důvodem pro pořizování těchto audiovizuálních záznamů je oprávněný zájem Společnosti na zdokumentování 
konference TechoCon a následném využití těchto záznamů pro prezentační a marketingové účely Společnosti. Za tímto 
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účelem mohou být audiovizuální záznamy zveřejněny na sociálních sítích a na webových stránkách Společnosti, přičemž 
k těmto záznamům mohou být rovněž přiraženy Vaše identifikační údaje.  

Je možné, že Společnost v souvislosti s pořádáním konference TechoCon bude zpracovávat i další osobní údaje, zde 
výslovně neuvedené, nicméně se bude jednat o osobní údaje v nezbytném rozsahu zpracovávané k účelům, které 
s konferencí TechoCon souvisí.  

 

7. Příjemci osobních údajů  
Vaše osobní údaje jsou v souvislosti se shora uvedenými účely předávány třetím osobám. Jedná se o obchodní partnery, 
kteří se účastnili konference TechoCon, to však pouze v uvedeném rozsahu (e-mailová adresa a firma). Dále je možné, 
že Vaše osobní údaje budeme předávat orgánům státní moci, a to v rámci plnění našich zákonných povinností.  
 

8. Předávání osobních údajů do třetích zemí  
Vaše osobní nebudou předávání do třetích zemí.  
 

9. Doba uložení (zpracování) osobních údajů  

Vaše osobní údaje zpracováváme (ukládáme) pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování Vašich 
osobních údajů.  

V případě oprávněného zájmu či Vašeho souhlasu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat nejdéle po dobu 5 let od jejich 
získání, případně do odvolání Vašeho souhlasu či jiného důvodu pozbytí našeho oprávnění ke zpracování Vašich 
osobních údajů. 

(D) VAŠE PRÁVA  

10. Obecné informace 
Tato část Memoranda obsahuje informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů prováděném 
Společností nebo pro Společnost.  
 

11. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů  

11.1 

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním 
Vašich osobních údajů kdykoli odvolat. 
 

11.2 

Váš souhlas můžete odvolat v celém rozsahu nebo jen částečně ve vztahu k jen některým Vašim osobním údajům nebo 
jen některým účelům zpracování. 
 

12. Právo na přístup k osobním údajům 

12.1 

Máte právo získat od Společnosti potvrzení o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoliv.  
 

12.2 

V případě, že Vaše osobní údaje skutečně zpracováváme, máte právo získat přístup k Vašim osobním údajům a právo na 
poskytnutí informací uvedených v tomto Memorandu. 
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13. Právo na opravu a doplnění osobních údajů 
Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje týkající se Vaší osoby. 
S přihlédnutím k účelům zpracování máte též právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím 
dodatečného prohlášení. 
 

14. Právo na výmaz („právo být zapomenut“) 

14.1    

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, a to v případě, že: 
(a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly Společností shromážděny nebo jinak 

zpracovány; 

(b) odvoláte Váš souhlas se zpracováním, pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho 

souhlasu, a současně pokud neexistuje žádný jiný právní důvod zpracování vašich osobních údajů; 

(c) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a současně nebudou existovat žádné 

převažující oprávněné důvody pro zpracování;  

(d) osobní údaje byly z naší strany zpracovány protiprávně; nebo 

(e) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené příslušnými právními 

předpisy, jimž jsme vázáni. 

14.2 

V případě uplatnění práva na výmaz a splnění podmínek pro tento výmaz Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu 
vymažeme, ledaže bychom Vaše osobní údaje potřebovali pro plnění právní povinnosti, pro určení, výkon nebo 
obhajobu právních nároků či pro účely archivace. 
 

15. Právo na omezení zpracování 

15.1 

Máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů a to v následujících případech: 
(a) budete popírat přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli 

přesnost osobních údajů ověřit; 

(b) zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a budete odmítat výmaz osobních údajů a místo toho 

žádat o omezení jejich použití; 

(c) Vaše osobní údaje již nebudeme potřebovat pro účely zpracování, ale Vy je budete požadovat pro 

určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; nebo  

(d) vznesete námitku proti zpracování, a to na dobu, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody 

převažují nad Vašimi oprávněnými důvody. 

15.2 

V případě, že bude zpracování Vašich osobních údajů k Vaší žádosti omezeno, mohou být Vaše osobní údaje, s výjimkou 
jejich uložení, Společností zpracovávány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby 
právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu. 
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15.3 

V případě, že bude zpracování Vašich osobních údajů k Vaší žádosti omezeno, budeme Vás informovat o případném 
zrušení omezení zpracování. 
 

16. Právo vznést námitku 
Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů 
založenému na Vašem oprávněném zájmu.  
 

17. Právo na náhradu újmy  
Máte vůči Společnosti právo na náhradu veškeré (hmotné či nehmotné) újmy, která Vám vznikne porušením povinností 
Společnosti v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů, a Společnost je tak povinna Vám utrpěnou újmu nahradit. 
Společnost je odpovědna též za újmu způsobenou Vám ze strany zpracovatelů, kterým Společnost předala Vaše osobní 
údaje.  

18. Právo podat stížnost u dozorového orgánu 
V případě pochybnosti o zákonném zpracování Vašich osobních údajů či nevyhoví-li Společnost vaší žádosti týkající se 
Vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů jako dozorový úřad v oblasti ochrany 
osobních údajů.  
 

19. Právo na soudní ochranu 
V případě pochybnosti o zákonném zpracování Vašich osobních údajů či v případě zjištění porušení Vašich práv 
v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte právo na účinnou soudní ochranu.  

(E) ZPŮSOB UPLATŇOVÁNÍ PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 
SUBJEKTŮ ÚDAJŮ   

20. Způsob uplatňování práv subjektů údajů 
Vaše žádosti ve věci jakýchkoliv Vašich práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany Společností (dále jen 
„Žádost(i)“) můžete uplatnit u Společnosti prostřednictvím tel.: 267 290 111 nebo e-mailové adresy hr@techo.cz. 
 

21. Vyřizování žádostí subjektů údajů 

Bezúplatnost vyřizování Žádosti  
Není-li v tomto Memorandu výslovně uvedeno jinak, je vyřizování Vašich Žádostí a přijímání jakýchkoliv následných 
opatření prováděno bezúplatně.  
 

Náležitosti Žádosti  
Z Vaší Žádosti musí být zřejmé, že tuto Žádost činíte Vy, a o co Společnost žádáte. Společnost od Vás může požadovat 
bližší konkretizaci Žádosti či jejích důvodů.  
 

Přijetí Žádosti subjektu údajů 
Bude-li Vaše Žádost podána prostřednictvím e-mailové pošty, bude Vám její přijetí bez zbytečného odkladu potvrzeno 
Společností, a to v závislosti na způsobu podání Žádosti e-mailovou poštou či jiným vhodným způsobem.   
 

mailto:hr@techo.cz
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Zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené Žádosti  
Zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené Žádosti (zejména opakující se Žádosti) mohou být zpoplatněny přiměřeným 
poplatkem (s ohledem na administrativní náklady) či odmítnuty. 
 

Vyřízení Žádosti subjektu údajů 
Žádosti jsou vyřizovány bezodkladně a v každém případě do jednoho (1) měsíce ode dne přijetí Žádosti. Ve výjimečných 
případech (zejména s ohledem na složitost či počet všech vyřizovaných Žádostí) může být tato lhůta prodloužena, a to 
maximálně o další dva (2) měsíce. O takovém výjimečném prodloužení lhůty k vyřízení Žádosti Vás budeme informovat, 
a to nejpozději ve lhůtě jednoho (1) měsíce ode dne přijetí Vaší Žádosti, a to společně s důvody pro takový odklad.  
 

V případě odmítnutí Vašeho požadavku Vás budeme o tomto informovat a rovněž Vás budeme informovat o možnosti 
podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu. 

 


