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;
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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“

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

„webové stránky Společnosti“

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.
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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.
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Memorandum on processing personal data
by TECHO, a.s., concerning TechoCon
Issue 1

Valid from 1 June 2018

(A) INTRODUCTION
1. Basic information on the processing of personal data
1.1
TECHO, a.s., registered address U továren 770/1b, Hostivař, 102 00 Praha 10, reg. No.: 49240056 (the “Company” or
“we”) as the controller of your personal data issues this memorandum on the processing of personal data (the
“Memorandum”).

1.2
The purpose of this Memorandum is to inform you as a data subject (hereinafter “you”) about the processing of your
personal data by the Company and about your rights connected with this processing.

1.3
This Memorandum can be amended by the Company. The current wording of this Memorandum can be found at
www.techocon.cz.

2. Contact information
2.1
If you have any questions concerning the processing of your data and its protection, please contact us by phone: 267
290 111 or email: hr@techo.cz.

3. Definitions
3.1
Unless the context of this Memorandum dictates otherwise, terms used in this Memorandum shall have the following
meaning:
“personal data”

means information about you, which is covered in more detail in part C,
of this Memorandum;

“recipient”

means a natural or legal person, public authority, agency or other body
that your personal data is provided to;
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“controller”

means the entity that determines the purposes and means of the
processing of personal data. In the case of your personal data within the
scope set out in this Memorandum, the controller of your personal data
is the Company;

“data subject”

means an individual in relation to whom we process personal data – i.e.
you as a participant of TechoCon, in particular if you are our customer
or business partner;

“third country”

means a country other than a member state of the EU, Norway, Iceland
and Lichtenstein;

“Company website”

means www.techocon.cz;

“processing” or “processing personal
data”

means any operation performed on personal data such as collection,
recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration,
retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or
otherwise making available, alignment or combination, restriction,
erasure or destruction;

(B) COMPLIANCE WITH LEGAL REGULATIONS AND BASIC PRINCIPLES FOR
PROCESSING
4. Compliance with legal regulations
Protection of your personal data is our priority and when processing your personal data we observe all obligations and
requirements placed on us by applicable legal regulations in the area of the protection of personal data.

5. Basic principles for processing personal data
In the processing of personal data we are guided by the following basic principles:

Legality, correctness and transparency
We will process your personal data in a correct, transparent and legal method.

Purpose limitation
We collect (and process) your personal data only for specified, explicit and legitimate purposes and we don’t further
process your data in a manner that is incompatible with those purposes.

Data minimisation
We process your personal data only to an extent that is adequate, relevant and limited to what is necessary in relation
to the purposes for which they are processed.

Accuracy
We only process accurate personal data and where necessary we update your personal data.
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Storage limitation
We process (store) your personal data only for a period that is necessary with regard to the purposes for which your
personal data is processed, or for the period prescribed by applicable legal regulations.

Integrity and confidentiality
We process your personal data in a manner that ensures appropriate security of the personal data, including protection
against unauthorised or unlawful processing and against accidental loss, destruction or damage.

Accountability
We take responsibility for ensuring compliance with the above principles and for processing your personal data in
compliance with applicable legal regulations.

(C) PROCESSING OF PERSONAL DATA
6. Categories, lawful grounds and purposes for processing personal data
The purpose for processing your personal data is the organisation of the TechoCon conference, during which there will
be a matching of supply and demand and the exchanging of contacts and exploring future cooperation potential.

A. VISITORS TO THE TECHOCON CONFERENCE
If you are a visitor to the TechoCon conference the scope of processing of your personal data will be your email address
and company name.
The lawful grounds for processing of this personal data are the legitimate interests of the company to have an overview
of visitors to TechoCon and also to the storage of contact data of TechoCon visitors and their sharing with business
partners who presented their products and services at the conference. Your personal data may therefore be transferred
to these business partners in accordance with the purpose of TechoCon to make contacts between supply and demand.
These business partners can use your personal data for their own marketing purposes.
If in connection with your registration for TechoCon you give your consent, we will process your personal data on the
basis of your consent. The consent applies to marketing purposes and to the sending of news, newsletters and
invitations connected with the TechoCon conference.

B. BUSINESS PARTNERS
If you are a business partner exhibiting your products and services at TechoCon we will process your identification data
(name, company name and incorporation no., address), contact details (e-mail, phone no.) and payment details (data
connected with payment for participation at the conference, e.g. bank account no.).
The lawful grounds for processing of your personal data is contractual and based on the agreement you conclude with
us in connection with TechoCon, as well the fulfilment of obligations placed on the Company by applicable legal
regulations.

C. ALL TECHOCON PARTICIPANTS
At TechoCon the Company will make audio-visual recordings and therefore your image might also be captured in
photographic or video form.
The lawful grounds for making audio-visual records is the legitimate interest of the Company to document the TechoCon
conference and subsequently use the records for presentation and marketing purposes of the Company. For this
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purpose audio-visual records can be made public on social media and Company websites, and your identification data
might also be assigned to the recordings.
It is possible that the Company in connection with organising TechoCon will also process other personal data than that
explicitly stated, but if so this will be personal data within a necessary scope for purposes connected with the TechoCon
conference.

7. Recipients of personal data
In connection with the above purposes your personal data can be provided to third parties. These are business partners
participating in TechoCon, but only within the stated scope (e-mail address and company name). It is also possible that
we will provide your personal data public authorities where this is a legal requirement.

8. Transferring personal data to third countries
Your personal data will not be transfers to third countries.

9. Period for the retention (processing) of personal data
We process your personal data only for a period necessary with respect to the purpose for which it is processed.
In the case of a legitimate interest or your consent we will process your personal data for a maximum period of 5 years
from its receipt, or until you withdraw your consent or other reason necessary for our entitlement to process your
personal data.

(D) YOUR RIGHTS
10. General information
This part of the Memorandum contains information on your rights connected with the processing of personal data by
the Company or for the Company.

11. The right to withdraw consent to the processing of personal data
11.1
If we process your personal data on the basis of your consent, you have the right to withdraw your consent at any time.

11.2
You can withdraw your consent in full or in part in relation to just some of your personal data or just certain purposes
for processing.

12. Right of access to personal data
12.1
You have the right to receive from the Company confirmation of whether we process your personal data or not.

12.2
In the event that your personal data is processed by us you have the right to access your personal data and the right to
the provision of information contained in this Memorandum.
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13. Right to amend and add to personal data
You have the right to request us to amend inaccurate data relating to you without undue delay. With regard to the
purposes for processing you also have the right to add to incomplete information and provide a supplementary
declaration.

14. The right to request deletion of personal data (“right to be forgotten”)
14.1
You have a right to demand that, without delay, we delete your personal data in the event that:
(a) your personal data is no longer needed for the purpose for which the company collected or processed it;
(b) you withdraw your consent to processing, if we process your personal data on the basis of your consent,
and there are no other lawful grounds for processing your personal data;
(c) you raise objections to the processing of your personal data and at the same time there are no other
prevailing legitimate grounds for processing;
(d) the data was on our part processed illegally; or
(e) your personal data must be deleted to fulfil legal obligations set out in applicable legal regulations that we
are bound by.

14.2
In the event of exercising the right to deletion of data and fulfilment of the conditions for deletion, we will without delay
delete your personal data unless we require your personal data for the fulfilment of legal obligations, for accounting,
for the exercising or defending of legal claims or for archiving purposes.

15. The right to limited processing
15.1
You have a right to request that we restrict the processing of your data in the following cases:
(a)

if you challenge the accuracy of your personal data, and for the period necessary to verify the accuracy
of your personal data;

(b)

if the processing of your personal data is illegal but you don’t decide to delete your personal data, but
instead demand the limiting of its use;

(c)

your personal data is no longer required by us for processing, but you require it for the purpose of the
exercising or defending your legal claims; or

(d)

you raise objections against processing for a period until it is verified whether our legitimate reasons
prevail over your legitimate reasons.

15.2
In the event that the processing of your personal data is restricted at your request then, with the exception of storing,
your personal data can only be processed with your approval or for the purpose of accounting, exercising or defending
legal claims, for protecting the rights of other persons or legal entities, or for an important public interest.
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15.3
In the event that the processing of your personal data is restricted at your request you will be informed of any lifting of
the restriction to processing.

16. The right to raise an objection
For reasons connected with your specific situation and on the grounds of your legitimate interests, you have the right
to raise an objection at any time to the processing of your personal data.

17. Right to compensation
You have a right to compensation from the Company for all (tangible and intangible) damage that has been caused you
by breach of an obligation of the Company in the area of processing and protecting personal data, and the Company is
obliged to compensate you for such damage suffered. The Company is also responsible for damage caused to you by
processors who received your personal data from the Company.

18. The right to submit a complaint to a regulating body
In the event of doubts regarding the legality of processing of your personal data, or if the Company does not comply
with your Request concerning your personal data, you have the right to turn to the Office for Personal Data Protection
as the body supervising compliance in the area or protecting personal data.

19. The right to judicial protection
In the event of doubts regarding the legality of processing of your personal data, or in the case of determining a breach
of your rights in connection with the processing of your personal data, you have the right to effective judicial protection.

(E) METHOD FOR EXERCISING RIGHTS OF DATA SUBJECTS AND PROCESSING
REQUESTS FROM DATA SUBJECTS
20. Method of exercising rights of data subjects
You can make a request regarding exercising any of your rights in connection with the processing of personal data by
the Company (a “Request(i)”) by phone: 267 290 111 or email: hr@techo.cz.

21. Processing requests from data subjects
A Request is processed free of charge
Unless explicitly stated otherwise in this Memorandum, the processing of your Request and adoption of any subsequent
measures will be performed without charge.

Request contents
From your Request it must be clear precisely what you are requesting from the Company. The Company might request
clarification of the Request or its reasoning.

Receipt of a Request from a data subject
If your Request is submitted by email, receipt of the Request will be acknowledged without delay by the Company by
email or other suitable method.
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A clearly unfounded or disproportionate Request
A clearly unfounded Request (e.g. a repeated request) can result in the levying of an appropriate administration charge
or rejection.

Processing of a Request from a data subject
Requests are processed without undue delay, and in any case within one month of receipt. In exceptional cases (in
particular with regard to complexity or total number of Requests being processed) this deadline can be extended by a
maximum of an additional two months. We will inform you of an exceptional extended deadline within one month of
receiving your Request, along with reasons for this extension.
We will also inform you in the case of refusal of your Request, including about the possibility of lodging a complaint
with the supervisory authority and/or a request for protection through the courts.
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