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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

Informace poskytnutá  

Společnostmi skupiny Deloitte v České republice1 coby Správci osobních údajů 

(dále jen „Deloitte“) 

          

Vám, jako Autoru Díla odevzdaného prostřednictvím Webové stránky M&A Port Students Submission  

 

(dále jen „Autor“) 

 

Autor bere na vědomí, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány Deloitte jakožto Správcem, a to způsobem a 

v rozsahu uvedeném níže. Toto zpracování je prováděno na základě smlouvy uzavřené mezi Autorem a společností 

Deloitte při nahrání Díla Autora do databáze Deloitte dle Podmínek užití M&A Port Students Submission 

(„Smlouva“).2 

Rozsah zpracování: 

Deloitte zpracovává osobní údaje Autora v následujícím rozsahu: 

• jméno a příjmení, e-mail, telefon (volitelně), název vysoké školy a fakulty, kterou Autor 

studuje/vystudoval, studijní obor a aktuální ročník studia, případně jiné osobní údaje, které Autor uvede 

v Medailonku, popisu práce či jinak Deloitte v souvislosti s Dílem poskytne („Osobní údaje“),    

 

Účel zpracování: 

Účelem zpracování Osobních údajů Autora je výkon práv a povinností Deloitte dle Smlouvy a příslušných právních 

předpisů, zejména správa Smluvního vztahu, úkony související s plněním povinností Smluvních stran vyplývajících 

ze Smlouvy. 

Zpracovatelé osobních údajů:  

Naši schválení dodavatelé administrativních a IT služeb: 

Contentful GmbH, Max-Urich-Straße 3, 133 55 Berlín, Německo 
Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 84.C., 1068 Budapešť, 
Maďarsko 
Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Varšava, Polsko 
Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Praha 2 - Vinohrady, Česká republika 
Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR Londýn, Velká Británie 
Digital Resources a.s., Poděbradská 520/24, 190 00 Praha 9, Česká republika 
 

Se sídlem mimo EU (všichni zpracovatelé údajů se sídlem mimo EU s námi uzavřeli standardní smluvní 

doložky schválené EU, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, jak to vyžadují právní 

předpisy o ochraně údajů): 

Deloitte Support Services India Private Limited, RMZ Futura, Block B, 2nd Floor, Plot No. 14 & 15, Road No. 2, 

Hi-Tec City Layout, Madhapur, Hyderabad – 500 081, Telangana, India 

Deloitte Touche Tohmatsu Services, Inc., 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 0015, USA 

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA 

 

 
1 „Společnostmi skupiny Deloitte v České republice“ se rozumí společnosti Deloitte operující v České republice, jimiž jsou Deloitte CZ Services 
s.r.o., IČO: 05660904, Deloitte Audit s.r.o., IČO: 49620592, Deloitte BPS a.s., IČO: 27160831, Deloitte Advisory s.r.o., IČO: 27582167, Deloitte 
Security s.r.o., IČO: 27899152, Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 29055130, ELBONA Audit s.r.o., IČO: 27197824. 

2 Pod pojmem „Společnosti skupiny Deloitte“ se rozumí jedna či více společností globální sítě členských firem Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
(„DTTL“) a jejich dceřiné a přidružené subjekty (souhrnně jen „organizace Deloitte“). DTTL (také označována jako „Deloitte Global“) a každá z 
jejích členských firem a jejich přidružených subjektů je samostatným a nezávislým právním subjektem, který není oprávněn zavazovat nebo 
přijímat závazky za jinou z těchto členských firem a jejich přidružených subjektů ve vztahu k třetím stranám. DTTL a každá z jejích členských 
firem a přidružených subjektů nese odpovědnost pouze za své vlastní jednání a opomenutí,  nikoli za jednání či opomenutí jiných členských firem 
či přidružených subjektů. „Deloitte ve střední Evropě“, „Deloitte CE“, „firma“ nebo „my“ označuje jeden nebo více subjektů sdružených pod 
záštitou společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, která je členskou firmou Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. 
Odborné služby poskytují dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a 
nezávislými právními subjekty. 
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Pokud zpracování osobních údajů zahrnuje jejich předávání mimo Evropskou Unii (EU), je toto předání založeno 
na standardních smluvních doložkách schválených EU, čímž je zajištěna odpovídající úroveň ochrany osobních 
údajů, jak je vyžadována platnými právními předpisy. 

Správci osobních údajů stanoví dostatečné technologické, fyzické, administrativní a procedurální záruky, které 
budou v souladu se standardy přijatými v příslušném odvětví za účelem ochrany a zajištění důvěrnosti, integrity 
nebo dostupnosti zpracovávaných osobních údajů, zabránění neoprávněnému užívání nebo neoprávněného 
přístupu k osobním údajům či zabránění porušení zabezpečení osobních údajů (bezpečnostní incidenty) v souladu 
s pokyny a interními postupy Deloitte CE a platnými právními předpisy. 

Osobní údaje Autora mohou být rovněž poskytnuty příslušným orgánům oprávněným na základě platných právních 

předpisů. 

 

Doba, po kterou budou Osobní údaje Autora zpracovávány: 

Osobní údaje Autora budou zpracovávány do doby, kdy budou plněny účely zpracování těchto Osobních údajů dle 

Smlouvy, případně po dobu vyžadovanou platnými právními předpisy. Po skončení této doby budou Osobní údaje 

Autora anonymizovány nebo trvale vymazány. Pokud Dílo Autora nebude zveřejněno dle Podmínek užití, Osobní 

údaje Autora budou vymazány nejpozději 4 měsíce po jejich poskytnutí. 

Povinnosti Autora: 

Autor je odpovědný za přesnost a aktuálnost Osobních údajů, které poskytl Deloitte. Autor se zavazuje, že bude 

Deloitte neprodleně informovat o jakýchkoliv změnách Osobních údajů, které poskytl.  

Práva Autora: 

Autor jakožto subjekt Osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým Osobním údajům, jejich opravu nebo 

vymazání či omezení zpracování, případně může vznést proti zpracování námitku, a má též právo na přenositelnost 

údajů. Veškerá zde uvedená práva mohou být uplatněna zasláním oznámení na e-mailovou adresu: 

CEprivacy@deloitte.com. 

Autor má rovněž právo podat stížnost u lokálního orgánu dohledu nad zpracováním osobních údajů, tzn. Úřadu 

pro ochranu osobních údajů.  

 
 

 

 

 

 

 

mailto:CEprivacy@deloitte.com

