Prohlášení o zpracování osobních údajů
European Valuation Institute

European Valuation Institute, z.ú., ústav se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00
Praha 1, IČO: 096 03 271, zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka
918 (dále jen „Poradce“), může v souvislosti s poskytováním poradenských služeb zpracovávat Vaše
osobní údaje jakožto správce osobních údajů. V této souvislosti je Poradce povinen Vás o zpracování
Vašich osobních údajů informovat v souladu s články 12 až 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších změn (dále
jen „GDPR“).

Zpracovávané osobní údaje
Osobní údaje, které Poradce v souvislosti s poskytováním poradenských služeb zpracovává, mohou
zahrnovat: (i) Vaše jméno, příjmení a obecné kontaktní údaje (poštovní adresu, e-mailovou adresu a
telefonní číslo); (ii) Vaši pracovní pozici; (iii) historii a podrobnosti o Vašich obchodních kontaktech s
Poradcem; (iv) číslo Vašeho bankovního účtu; (v) další údaje, které mohou být dle situace nezbytné pro
účely poskytnutí poradenských služeb. Pro účely uvedené v následujícím odstavci Poradce
neshromažďuje ani nezpracovává žádné citlivé osobní údaje ani zvláštní kategorie osobních údajů (např.
rodná čísla či údaje o trestním odsouzení).

Účely a právní tituly zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány za následujícími účely: (i) poskytnutí poradenských služeb;
(ii) zajištění souladu s příslušnými právními, regulatorními nebo profesními požadavky; (iii) řešení
požadavků nebo komunikací od příslušných orgánů veřejné správy; (iv) administrace smluv, účetnictví a
vztahů s klienty; (v) využití systémů a aplikací pro služby informačních technologií a informačních
systémů.
Ve smyslu článku 6 GDPR Poradce zpracovává Vaše osobní údaje jen tehdy, je-li zpracování nezbytné
pro plnění poradenské smlouvy, nebo pro plnění povinnosti, kterou Poradci ukládají účinné právní
předpisy, anebo pro účely oprávněných zájmů Poradce (jimiž je zejména ochrana obchodních zájmů
Poradce).

Doba uchování osobních údajů
Vaše osobní údaje bude Poradce uchovávat po dobu deseti (10) let od ukončení poskytování
poradenských služeb, nevyžaduje-li právní předpis delší dobu uchování.

Předávání osobních údajů
Za účelem zajištění řádné administrativní, technické a provozní podpory je Poradce oprávněn navázat
smluvní spolupráci s relevantními poskytovateli služeb, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje jako
zpracovatelé osobních údajů (zejména v oblasti zpracování účetnictví a IT služeb). Poradce zajistí, že
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jakýkoliv takový zpracovatel bude dodržovat podmínky zpracování osobních údajů v souladu s GDPR.
Na žádost Vám Poradce poskytne úplný seznam zpracovatelů osobních údajů.

Upozornění na některá práva subjektů údajů
Na základě žádosti máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, které Poradce zpracovává,
a na opravu nesprávných osobních údajů. Dále Vám podle situace může svědčit právo, aby Vaše osobní
údaje byly vymazány nebo aby jejich zpracování bylo omezeno, právo vznést námitku proti zpracování,
či právo na přenesení údajů k jinému správci. V případě, že Poradce nepřijme opatření, která požadujete,
máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud je zpracování založeno na Vašem
souhlasu, máte právo souhlas kdykoliv odvolat, aniž by tím však byla dotčena zákonnost zpracování
založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
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