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osobních údajů. 
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1. Úvod 

Evropská komise (dále jen „Komise“) se zavázala chránit vaše osobní údaje a respektovat vaše 

soukromí. Komise shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001. 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů uvádí, z jakých důvodů Komise vaše osobní údaje 

zpracovává, jakým způsobem je shromažďuje, jak s nimi nakládá a jak zajišťuje ochranu všech 

údajů, které získá. Dále je zde uvedeno, jak jsou tyto informace použity a jaká práva ve vztahu 

ke svým osobním údajům máte. Obsahuje také kontakt na odpovědného správce údajů, kterého 

můžete žádat o uplatnění svých práv, dále na pověřence pro ochranu osobních údajů 

a evropského inspektora ochrany údajů. 

Informace týkající se zpracování údajů vedeného pod názvem „Jednotné přístupové místo k 

informacím o finančních prostředcích EU“ prováděné správcem údajů jsou uvedeny níže. 

2. Proč a jak vaše osobní údaje zpracováváme? 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.295.01.0039.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2018%3A295%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.295.01.0039.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2018%3A295%3ATOC


 

2 

Správce údajů s podporou externího dodavatele shromažďuje, používá a zveřejňuje vaše firemní 

kontaktní údaje, včetně některých osobních údajů, na internetových stránkách 

access2finance.eu. Účelem je usnadnit podnikům navázání kontaktu s finančními 

zprostředkovateli EU kvůli podání žádosti o finanční prostředky z EU.   

Tyto internetové stránky mohou na základě vašeho souhlasu shromažďovat osobní údaje 

prostřednictvím souborů cookies 

[https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_cs.htm].  

Vaše údaje nebudou využity k automatizovanému rozhodování, tedy ani k profilování. 

3. Na jakém právním základě vaše osobní údaje zpracováváme? 

Vaše osobní údaje zpracováváme, jelikož jejich zpracování je nezbytné: 

— ke splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (čl.5 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 
2018/1725), zejména články 63 a 154 finančního nařízení EU (EU, Euratom) 2018/1046, které 
vyžadují zajištění viditelnosti činnosti Unie a subjektů pověřených vynakládáním finančních 
prostředků Unie, nebo 

— protože jste udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely zveřejnění 
kontaktních údajů, a to prostřednictvím jednoznačného potvrzení podpisem formuláře s 
udělením souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat na adrese GROW-C1@ec.europa.eu.  

4. Které osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme? 

Správce údajů s pomocí externího dodavatele na internetových stránkách vaší organizace 
shromažďuje kontaktní údaje s logem vaší organizace a zpracovává tyto kategorie osobních 
údajů:  

 e-mailovou adresu a telefonní číslo, které v některých případech odkazují na konkrétní 
fyzickou osobu. 

 
5. Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme? 

Správce údajů vaše osobní údaje uchovává pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění výše 
uvedeného účelu. Níže najdete podrobné informace o uchovávání jednotlivých kategorií 
osobních údajů.  

Kontaktní údaje finančních zprostředkovatelů se zpracovávají od začátku do konce doby 
dostupnosti nebo investičního období finančního produktu podporovaného finančním 
nástrojem EU. Podle společného seznamu pro uchovávání spisů Evropské komise SEC(2012) 713 
činí doba uchovávání údajů u nepřímého centralizovaného řízení programů, finančních nástrojů 
a pilotních projektů 10 let. Osobní údaje však zaktualizujeme nebo vymažeme v případě, že již 
nejsou přesné, zejména pokud kontaktní osoba změní nebo odvolá svůj souhlas. 

6. Jak zajišťujeme ochranu a zabezpečení vašich osobních údajů? 

Všechny osobní údaje v elektronické podobě (kontaktní údaje finančních zprostředkovatelů EU) 

jsou uloženy na serverech Evropské komise nebo jejích dodavatelů. Veškeré operace zpracování 

se řídí rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017 o bezpečnosti 

komunikačních a informačních systémů v Evropské komisi. 

Smluvní dodavatelé Komise jsou vázáni zvláštním smluvním ustanovením o zpracovávání vašich 

údajů jménem Komise a povinnostmi týkajícími se důvěrnosti, jež vyplývají z provedení 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
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obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679) do vnitrostátních 

předpisů členských států EU. 

Ochranu vašich osobních údajů zajišťuje řada technických a organizačních opatření. Mezi 

technická opatření patří postupy vhodné k ochraně bezpečnosti na internetu, před ztrátou 

údajů a změnou údajů nebo neoprávněným přístupem, přičemž se zohledňuje riziko spojené se 

zpracováním údajů a povaha zpracovávaných osobních údajů. Organizační opatření zahrnují 

omezení přístupu k údajům pouze na oprávněné osoby, jež mají legitimní důvod se s nimi 

seznámit za účelem jejich zpracování. 

 

7. Kdo má k vašim údajům přístup a komu jsou dále zpřístupňovány? 

Přístup k vašim osobním údajům mají zaměstnanci Komise, kteří odpovídají za jejich zpracování, 

a oprávnění zaměstnanci, kteří je z konkrétního důvodu potřebují znát. Tito zaměstnanci jsou 

vázáni zákonnými požadavky a v případě potřeby také dalšími dohodami o zachování 

důvěrnosti. 

Přístup k osobním údajům bude umožněn i externímu dodavateli, který je Evropské komisi 

nápomocen při shromažďování, používání a zveřejňování vašich osobních údajů 

na internetových stránkách access2finance.eu. 

Kontaktní údaje se na těchto internetových stránkách zveřejňují pouze s vaším souhlasem. 

Společnosti žádající o financování ze strany EU tak mají možnost vás v případě potřeby 

kontaktovat.  

Soubory cookies  

 

Cookies jsou krátké textové soubory ukládané internetovou stránkou na zařízení 

uživatele (např. na počítači, tabletu nebo telefonu). Slouží pro účely technického 

fungování internetových stránek (funkční cookies) nebo pro sběr statistických údajů 

(analytické cookies). 

Na soubory cookies, které Komise za tímto účelem na vašem zařízení používá, se 

vztahují pravidla Komise pro používání cookies, která najdete na této adrese: 

https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_cs.htm 

Když internetové stránky [www.access2finance.eu] navštívíte, bude prohlížecí historie 

vaší návštěvy uchována nejvýše po dobu 13 měsíců. Následně budou tyto informace 

vymazány. Shromažďování, agregace a anonymizace údajů probíhá v datovém centru 

Evropské komise za odpovídajících bezpečnostních opatření. 

Soubory cookies uchovává služba Europa Analytics, která vyhodnocuje efektivnost 

a účelnost internetových stránek Evropské komise na portálu EUROPA. Další informace 

najdete v záznamu o zpracování údajů DPR-EC-00685 (Europa Analytics). 

Povolit tento typ cookies není pro fungování internetových stránek nezbytně nutné, 

jejich prohlížení je ale díky nim snazší a příjemnější. Cookies lze vymazat nebo 

zablokovat. Může se však stát, že v důsledku toho nebudou stránky fungovat tak, jak 

mají. 

Informace získané pomocí cookies se nepoužívají pro účely identifikace konkrétních 

subjektů údajů a zjištěné údaje o způsobu využívání stránek jsou plně pod kontrolou 

Komise. Tyto soubory cookies se nevyužívají k jinému účelu, než který je zde popsán. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32016R0679
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Pokud si nepřejete, abychom vaše osobní údaje pro účely našich anonymizovaných, 

souhrnných statistik využívali, můžete to odmítnout na naší stránce týkající se cookies. 

Zde můžete tyto soubory libovolně nastavit anebo vymazat. 

Upozornění: Podle čl. 3 bodu 13 nařízení (EU) 2018/1725 se za příjemce nepovažují orgány 

veřejné moci (např. Účetní dvůr, Soudní dvůr EU), které mohou získávat osobní údaje v rámci 

zvláštního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu. Další zpracování osobních 

údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro 

dané účely zpracování. 

Informace, které shromažďujeme, nebudou poskytnuty žádné třetí straně, s výjimkou případů a 

pro účely, kdy nám tuto povinnost ukládá zákon. 

8. Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit? 

Jako tzv. subjekt údajů máte podle kapitoly III (článků 14–25) nařízení (EU) 2018/1725 specifická 

práva, zejména právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo vymazání a 

dále právo na omezení jejich zpracování. V příslušných případech máte rovněž právo vznést 

námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. 

Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace můžete proti zpracování svých osobních údajů, 
které se provádí zákonným způsobem podle čl. 5 odst. 1 písm. a), vznést námitku. 
 

Pro účely této operace zpracování jste souhlasili s poskytnutím svých osobních údajů správci 

údajů. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat oznámením svého rozhodnutí správci údajů na 

adresu GROW-C1@ec.europa.eu. Odvolání souhlasu nijak neovlivní zákonnost zpracování 

provedeného předtím, než jste souhlas odvolali. 

Svá práva můžete uplatnit tak, že se obrátíte na správce údajů, nebo v případě sporu 

na pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě potřeby se můžete obrátit také 

na evropského inspektora ochrany údajů. Jejich kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě 9 níže. 

Pokud chcete uplatnit svá práva v souvislosti s jednou nebo více konkrétními operacemi 

zpracování, uveďte ve své žádosti jejich popis (tj. referenční číslo nebo čísla, viz bod 10 níže). 

Žádosti o přístup k osobním údajům budou vyřízeny do jednoho měsíce. Všechny ostatní výše 
uvedené žádosti budou vyřízeny do 15 pracovních dnů. 

9. Kontaktní údaje 

Správce údajů 

Pokud byste chtěli uplatnit svá práva podle nařízení (EU) 2018/1725 nebo máte-li připomínky, 

otázky či pochybnosti nebo chcete-li podat stížnost ohledně shromažďování a používání vašich 

osobních údajů, můžete se obrátit na správce údajů, Evropskou komisi – oddělení GROW C1 –

 Přístup k financování – e-mail: GROW-C1@ec.europa.eu  

Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů 

V případě neshody se správcem údajů v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů podle 

nařízení (EU) 2018/1725 můžete kontaktovat pověřence Evropské komise pro ochranu osobních 

údajů (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu). 

Evropský inspektor ochrany údajů 

mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
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Pokud se domníváte, že v důsledku zpracování vašich osobních údajů správcem údajů došlo 

k porušení vašich práv podle nařízení (EU) 2018/1725, máte právo podat stížnost u evropského 

inspektora ochrany údajů (edps@edps.europa.eu nebo https://edps.europa.eu/data-

protection/our-role-supervisor/complaints_en). 

10. Kde najdete podrobnější informace? 

Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů zveřejňuje rejstřík všech operací 

obnášejících zpracování osobních údajů Komisí, jež byly zdokumentovány a které mu byly 

oznámeny. Rejstřík najdete na této adrese: http://ec.europa.eu/dpo-register. 

Tato konkrétní operace zpracování údajů byla zanesena do veřejného rejstříku pověřence pro 

ochranu osobních údajů pod referenčním číslem: DPR-EC-00770. 

mailto:edps@edps.europa.eu
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
http://ec.europa.eu/dpo-register

