
INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S POŘÁDÁNÍM KONFERENCE 

BeExcellent 

 

V souvislosti s pořádáním konference BeExcellent konané 24. – 25. září 2020 v Olomouci  (dále jen „konference“), 

bude naše společnost zpracovávat osobní údaje účastníků konference. Tento dokument ve spojení s našimi 

Zásadami zpracování osobních údajů dostupných na stránkách www.scacp.cz slouží jako informace o podmínkách 

a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s pořádáním konference. 

 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro potřeby pořádání konference, zejména, abychom organizačně 

zajistili Vaši účast (v této souvislosti Vám budeme e-mailem popřípadě telefonicky sdělovat organizační 

informace). Zpracování je nezbytné proto, abychom splnili smlouvu o Vaší účasti na konferenci, která mezi námi 

bude uzavřena na základě Vámi zaslané přihlášky a jejího potvrzení ze strany naší společnosti.  

 

Rovněž budeme Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem propagace konference a naší společnosti 

a k marketingovým účelům, na kterých máme oprávněný zájem.  

 

Vezměte také, prosíme, na vědomí, že z průběhu konference budou pořizovány fotografie a audiovizuální 

záznamy. Dojde tak k zachycení Vaší podoby na těchto fotografiích a záznamech. S takovýmto zachycením Vaší 

podoby a jejím následným šířením nám svojí účastí na konferenci udělujete svolení ve smyslu § 84 a § 85 odst. 1 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění. Vaše podoba zachycená na fotografiích 

a audiovizuálních záznamech bude zpracována především za účelem propagace naši společnosti, zejména pak 

našich služeb a dalších námi pořádaných akcí. V případě audiovizuálního záznamu budou k distribuci využity 

veřejné kanály jako je www.youtube.com a www.beexcellent.cz. 

 

Vaše osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souladu s našimi Zásadami zpracování osobních údajů, 

zejména budou předány partnerům konference. 

 

Další informace o zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti a Vaše práva s tímto zpracováním 

související naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů naší společnosti, se kterými se, prosíme, rovněž 

seznamte. 
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