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Prohlášení o zpracování osobních údajů
Kontaktní údaje správce:

Alumni klub DAAD v České republice, z.s.
c/o Informační centrum DAAD
Masarykovo nábř. 32
CZ-110 00 Praha 1
alumni@daad.cz

Vaše osobní údaje zpracováváme pro tyto účely:
a) pro vnitřní potřebu Alumni klubu:
 k vedení seznamů a evidencí členů a předávání těchto údajů mezi organizačními složkami spolku pro
zajištění běžné činnosti spolku v obvyklém rozsahu
 předávání osobních údajů partnerským organizacím (DAAD, Humboldt Klub) a úřadům pro zajištění
běžné činnosti spolku, např. pro zajištění financování ve formě dotace na uspořádání odborného
semináře, a to v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, bydliště, email, délka případně uděleného
stipendia
 k zajištění přístupu člena do vnitrospolkových počítačových systémů a aplikací
b) pro plnění účelu Alumni klubu dle jeho stanov, zejména k:
 zprostředkování aktuálních informací členům o realizovaných konferencích, seminářích, přednáškách
apod. jak v ČR, tak německy hovořících regionech
 zprostředkování kontaktů mezi členy navzájem a DAAD zejména s cílem výměny a vyhodnocení
zkušeností
 podpoře kontaktů mezi členy a německými univerzitami, vysokými školami a vědeckovýzkumnými
pracovišti s cílem implementace inovativních myšlenek, motivů a poznatků do působnosti české
vědecké, pedagogické a hospodářské sféry
 organizaci setkání členů s cílem výměny názorů a informací
 organizaci seminářů a přednášek pro členy
 organizaci odborných exkurzí členů
 podpoře aktivit zahraničních pedagogů, vědeckých pracovníků a stipendistů ze SRN a bývalých
stipendistů DAAD z jiných zemí při návštěvě ČR
 propagaci činnosti DAAD
Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů je Článek 6 odstavec 1 písmeno b) GDPR.
Příjemci Vašich osobních údajů jsou zejména poskytovatelé služeb, jejichž služeb využíváme k naší činnosti
(např. provozovatelé elektronické či klasické pošty apod.).
Vaše osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání Vašeho členství a dobu nezbytně nutnou k vypořádání
všech práv a povinností plynoucích z Vašeho členství. Na údaje a výkazy vedené na základě nezbytných
právních povinností se vážou zákonem stanovené skartační lhůty.
Vaše práva:
•
•
•
•
•

vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o Vás zpracovávány
vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů
žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod
žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod
jejich zpracování, ale nesouhlasíte s jejich výmazem
žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů

Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro
ochranu osobních údajů. Byli bychom rádi, kdybyste se pro vyřešení Vaší stížnosti nejdříve obrátili na Alumni
klub.
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