Souhlas s nakládáním s osobními údaji uchazečů a pořizování audio/video záznamů při zkouškách
V souvislosti s plněním povinnosti podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Direc Care s.r.o., se sídlem
Na Pankráci 121/1658, 140 21 Praha 4, IČ: 601 92 330 informuje o zpracování osobních údajů o zkoušených, jejich
právech a o právech a povinnostech správce nebo zpracovatele.
Účast na zkouškách pořádaných Direct Care s.r.o. je bezvýhradně podmíněna souhlasem s nakládáním
s osobními údaji uchazečů včetně pořizování audio/video záznamů za níže uvedených podmínek. Uchazeč svůj
souhlas vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ v registračním formuláři na
www.directcare.cz. Bude-li v konkrétním případě sporné, udělil-li uchazeč výše uvedený souhlas, považuje se za takový
souhlas dostavení se uchazeče na zkoušku pořádanou Direct Care s.r.o..
Osobní údaje má Direct Care s.r.o.. striktně za důvěrné a je povinna o nich zachovávat mlčenlivost. Tuto povinnost lze
prolomit pouze se souhlasem osoby, jíž se tyto údaje týkají, a na písemné vyžádání v právních předpisech uvedených
orgánů veřejné správy, správních úřadů a dalších subjektů za podmínek vymezených právními předpisy.
Zpracovávat adresní a identifikační osobní údaje uchazečů bude správce Direct Care s.r.o. a její smluvní zpracovatelé
splňující podmínky zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to v rozsahu, v jakém je uchazeč poskytl a
v souvislosti s naším smluvním nebo jakýmkoliv jiným právním vztahem zejména pro účely realizace odborných
zkoušek ve smyslu zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření a vyhlášky č. 215/2011 Sb. o odborné
způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu, pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených
zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, zákonem č. zák. č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a
samostatných likvidátorech pojistných událostí, zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti a financování terorismu, zákonem č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, zákonem č. 42/1994 Sb., o
penzijním připojištění, včetně navazujících a souvisejících právních předpisů, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění
práv a povinností plynoucích ze zajištění účelu realizace odborných zkoušek, a dále po dobu vyplývající z obecně
závazných právních předpisů (např. zákon o archivnictví, zákon proti legalizaci výnosů z trestní činnosti, účetní a daňové
předpisy apod.).
Direct Care s.r.o. a její smluvní zpracovatelé splňující zákonné podmínky zpracovávají rovněž osobní údaje za účelem
jednání o uzavření smlouvy, a pokud s tím subjekt údajů nevysloví písemný nesouhlas, pak zpracovávají v zákonem
daném rozsahu osobní údaje za účelem nabízení obchodu nebo služeb.
Poskytnuté osobní údaje mohou být za splnění zákonných předpokladů předávány České pojišťovně a.s. a jejím
partnerům, Masarykově univerzitě a jejím partnerům, subjektům mezinárodního koncernu Generali a mezinárodního
koncernu PPF pro účely a po dobu dle předchozích odstavců. Ke zpracování bude docházet automatizovaným způsobem
i manuálně.
Správce a zpracovatelé jsou povinni:
 přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich
změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému
zneužití; tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů
 zpracovávat pouze pravé a přesné osobní údaje (za předpokladu, že takové budou poskytnuty uchazečem)
 shromažďovat údaje pouze v nezbytném rozsahu ke stanovenému účelu
 nesdružovat osobní údaje, které byly získány k různým účelům
 při zpracování dbát na ochranu soukromého života subjektu údajů;
 zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko/organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, a
to včetně speciálních opatření pro účely automatizovaného zpracování;
 poskytnout na žádost subjektu údajů informace o zpracování jeho osobních údajů, a to za úhradu věcných nákladů
s tím spojených.
Jakékoliv osoby, které přijdou do styku s osobními údaji (včetně zaměstnanců správce nebo zpracovatele), jsou povinny
dodržovat povinnost mlčenlivosti jak o osobních údajích samotných, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně;
tato povinnost trvá neomezeně i po skončení zaměstnání nebo příslušného vztahu. V případě, kdy správce nebo
zpracovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života subjektu údajů, může subjekt údajů žádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, příp. požadovat odstranění
závadného stavu. Je-li žádost subjektu údajů oprávněná, správce nebo konkrétní zpracovatel neprodleně závadný stav
odstraní. V případě nevyhovění této žádosti má subjekt údajů možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Direct Care s.r.o. zpracovává pouze přesné osobní údaje získané v souladu se zákonem a je-li to nezbytné, osobní údaje
aktualizuje. Za tím účelem jsou uchazeči, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, povinny bezodkladně nahlásit správci
jakoukoliv jejich změnu.
Za účelem realizace odborných zkoušek budou dále pořizovány audiovizuální materiály (včetně zachycení uchazeče v
podobě obrazového nebo zvukového záznamu), a tímto uchazeč uděluje taktéž souhlas s pořízením takovýchto záznamů,
s jejich dalším zpracováním, archivací a zveřejněním pro účely kontroly průběhu zkoušky, evidence uchazečů, případné
propagace projektů Direct Care s.r.o.. a pro další účely s realizací odborných zkoušek spojenými.
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