Corporate Governance Institute (CGI): oznámení o zpracování osobních údajů za účelem vedení
agendy zájemců o členství v CGI, členů CGI a poskytování členských služeb

CGI plně respektuje ochranu osobních údajů, které chrání podle požadavků vyplývajících z Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, Obecné Nařízení o ochraně
osobních údajů, neboli „GDPR“, které je účinné ode dne 25. května 2018.
Corporate Governance Institute, (dále jen "CGI"), IČ 26592380, sídlo: V tišině 474/3, Bubeneč, 160 00
Praha, je pro účely zpracování osobních údajů správcem osobních údajů (dále též „Správce“), které
nám Vy, jako subjekt údajů poskytnete. Shromažďujeme a zpracováváme pouze ty kategorie Vašich
osobních údajů, které nezbytně potřebujeme pro zajištění činnosti CGI .
Jaké osobní údaje potřebujeme?
Pro zajištění činnosti CGI od Vás potřebujeme následující kategorie osobních údajů:
• adresní a identifikační osobní údaje – zejména jméno, příjmení, titul, kontaktní adresa, kontaktní
telefon, e-mailová adresa, členské číslo, členské heslo, číslo účtu
• popisné osobní údaje – zejména název pozice ve firmě, zaměstnavatel, IČ/DIČ, adresa
zaměstnavatele
Proč a za jakým účelem osobní údaje zpracováváme?
Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem, abychom mohli v oprávněném zájmu CGI plnit úkoly v
souvislosti s Vaším členstvím v CGI, které nám ukládají Stanovy CGI, případně úkoly vyplývající
z právních předpisů.
Z uvedených důvodů zpracováváme osobní údaje za účelem vedení agendy zájemce o členství v CGI,
člena CGI a poskytování členských služeb. Bez osobních údajů poskytnutých pro zmíněný účel
nemůžeme:
a) v rámci oprávněných zájmů CGI upravených ve Stanovách CGI:
- rozhodovat o přijetí za člena na základě přihlášky
- vést seznam členů
- stanovovat a evidovat členské příspěvky členů
- umožnit zapojení členů do činností CGI
- umožnit účast členům na sněmu CGI a výkon hlasovacích práv člena
- umožnit účast členů na akcích CGI
b) v rámci dalších oprávněných zájmů CGI:
- vést člena v členské sekci na webových stránkách CGI přístupných všem členům CGI
- informovat členy o odborných setkáních a dalších aktivitách CGI
c) V rámci plnění úkolů CGI vyplývajících z právních předpisů:
- vystavovat účetní doklady k úhradě členských příspěvků, což nám ukládá zákon o účetnictví č.
563/1991 Sb., v platném znění, a zákon o dani z příjmu č. 586/1992 Sb., v platném znění.
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Jak s osobními údaji pracujeme
Zpracování osobních údajů (poskytnutých za účelem vedení agendy členů CGI) probíhá elektronicky
na zařízení ICT (notebook) s využitím standardních nástrojů MS Office. K datům CGI na tomto zařízení
má přístup pouze určený člen CGI, který tuto agendu zajišťuje. Za účelem ochrany dat CGI jsou
nastavené bezpečnostní mechanizmy zahrnující opatření proti neoprávněnému přístupu ke
zpracovávaným osobním údajům. Vzdálené zpracování a ukládání dat se neuskutečňuje. Všechny
osobní údaje se zpracovávají v ČR.
CGI nepředává osobní údaje dalším příjemcům z řad třetích osob. Příjemci zpracovaných osobních
údajů jsou pouze členové CGI prostřednictvím členské sekce na webové stránce www.governance.cz.
Získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu správními předpisy mohou rovněž orgány
veřejné moci.
Jak dlouho osobní údaje uchováváme
Vaše osobní údaje držíme pouze po dobu nezbytně nutnou pro zajištění činnosti CGI, případně u
některých dokumentů po dobu určenou příslušnými právními předpisy. Pro dokumenty CGI
obsahující osobní údaje platí následující standardní skartační lhůty:





elektronický záznam o členství v CGI, skartace po 3 letech po ukončení členství
členská přihláška, skartace po 3 letech po ukončení členství
účetní doklady k členským příspěvkům, skartace po 10 letech
záznamy, operativní dokumenty, skartace po 5 letech.

V případě, že by CGI zpracovával osobní údaje, k čemuž by byl nutný předchozí souhlas jejich
poskytovatele (Vás, subjektu údajů), bude zpracování těchto údajů neprodleně ukončeno a tyto
údajem budou vymazány neprodleně poté, co tento souhlas subjekt údajů odvolá.
Jaká jsou Vaše práva dle nařízení GDPR
Níže uvádíme úplný přehled práv subjektů údajů s informací, které z nich jsou relevantní s ohledem
na charakter zpracování osobních údajů v CGI:
1. Právo na přístup ke svým osobním údajům: ano
2. Právo na opravu svých osobních údajů: ano
3. Právo na výmaz svých osobních údajů: ano (ledaže by to bránilo splnění naší právní povinnosti
nebo určení, výkonu či obhajobě našich právních nároků)
4. Právo na omezení zpracování svých osobních údajů: ano
5. Právo na přenositelnost osobních údajů: ano
6. Právo podat námitku proti zpracování svých osobních údajů: ano
7. Právo na lidský zásah proti automatizovanému rozhodování: ano, ale není relevantní (CGI
neprovádí takovýto způsob zpracování osobních údajů)
Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu uplatnění výše uvedených práv, budeme Vás informovat o
přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od
obdržení žádosti. Pokud nepřijmeme příslušné opatření, o které požádáte, budeme Vás informovat
bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření. V této
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souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že v určitých případech stanovených v GDPR není Správce
povinen a zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně
nedůvodná nebo nepřiměřená, především protože se opakuje.
Jak nás můžete (jakožto správce Vašich osobních údajů) kontaktovat?
V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či v případě uplatnění práv subjektu údajů
nás prosím kontaktujte na naší e-mailové adrese office@governance.cz.
V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že můžeme požadovat, abyste nám vhodným
způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní
bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.
Jaké jsou nápravné prostředky v případě porušení Vašich práv?
V případě porušení Vašich práv spojených se zpracováním Vašich osobních údajů můžete podat
stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Za účelem co nejrychlejšího a
nejsnazšího vyřešení všech záležitostí týkajících se soukromí si Vám dovolujeme doporučit, abyste se
nejprve obrátili na nás, tj. na správce Vašich osobních údajů.
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