Souhlas se zpracováním osobních údajů dle GDPR,
nedílná součást přihlášky ke členství v ICF ČR, z. s.
Abyste mohl/a dát ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne
27. 4. 2016 informovaný a prokazatelný souhlas se zpracováním svých osobních údajů,
byl zpracován dokument "Vnitřní předpis č. 2/2018 - Ochrana osobních údajů členů ICF ČR",
kterým ICF ČR plní svou právní povinnost informovat Vás za jakým účelem, v jakém rozsahu,
jakým způsobem a po jakou dobu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, používány a
zabezpečeny. Tento vnitřní předpis byl zveřejněn jednorázově 24. 5. 2018 elektronickou
rozesílkou a následně trvale umístěn na webových stránkách ICF ČR, a to v jeho neveřejné
části. Prosím, věnujte mu náležitou pozornost.
Vyjádřením souhlasu získáte:
- uvedení v členské databázi naší prestižní profesní organizaci
- možnost umístění svého profilu v registru ICF koučů na webových stránkách ICF ČR
- vyvěšení v galerii koučů, pokud se zúčastníte Mezinárodního týdne koučování
- zasílání
.
informací o činnosti české pobočky ICF, jejích aktivitách a úspěších
.
zpráv o změnách v ICF certifikacích a novinkách v ICF Global
- členství v Hospodářské komoře ČR a zasílání sdělení, která souvisí s tímto členstvím(*)
- pozvánky na semináře, workshopy a přednášky organizované ICF ČR a jejími partnery
- rozesílky výzev k účasti na projektech a koučovacích zónách zaštítěných ICF ČR
- zveřejnění na webu a sociálních sítí fotografií a videí z akcí, kterých se účastníte.
ICF ČR zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s národní i evropskou legislativou.
----(*) Vyjádřením souhlasu také berete na vědomí, že ICF ČR zpracovává Vaše osobní údaje pro
správce Hospodářskou komoru České republiky se sídlem Florentinum, Na Florenci 2116/15,
110 00 Praha 1, IČO 49279530, spisová značka A 8179 vedená u Městského soudu v Praze (dále
jen „správce“), pro účely vyplývající ze zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České
republiky a Agrární komoře České republiky. HK ČR zpracovává osobní údaje za účelem vedení
členské databáze, k zasílání sdělení o akcích pořádaných HK ČR, k uveřejňování informací
v informačních materiálech, časopise a bulletinech, vydávaných HK ČR v rozsahu nezbytném
pro naplnění stanoveného účelu s tím, že k osobním údajům budou mít přístup výhradně
členové či zaměstnanci HK ČR po dobu Vašeho členství v Hospodářské komoře České republiky
a nejdéle 3 roky následující po roce, ve kterém došlo k ukončení Vašeho členství. HK ČR
zpracovávají Vaše osobní v souladu s národní i evropskou legislativou.
Dále máte právo: požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje HK ČR zpracovává, požadovat
vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup ke všem Vašim osobním
údajům, právo k doplnění či opravě nebo výmazu Vašich osobních údajů. V případě nejasností
s dodržováním povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete
obrátit na HK ČR nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

