
Zásady zpracování osobních údajů v systému konference ICHP 2022

Jaké osobní údaje uchováváme a za jakým účelem je zpracováváme? 

Pro účely organizace konference ICHP uchováváme a zpracováváme Vaše osobní údaje ve dvou úrovních. 

1. Informace o aktuálním ročníku konference a přímá komunikace:
Pro účely rozesílání informací o aktuálním ročníku konference ICHP formou hromadných emailů a pro účely
přímé komunikace s potenciálními zájemci/zájemkyněmi, uchováváme a zpracováváme:

o Vaši emailovou adresu
o Vaše jméno a příjmení
o akademické a vědecké tituly

2. Organizace konference
Pro účely organizace aktuálního ročníku uchováváme a zpracováváme u přihlášených účastníků/účastnic k
zajištění plateb vložného a zprostředkování ubytování následující údaje o organizaci, za kterou jste na konferenci
vyslán/vyslána:

o název organizace
o pozice v organizaci
o pracoviště
o IČO
o DIČ
o bankovní spojení
o kompletní adresa
o telefonní kontakt

Kde Vaše osobní údaje uchováváme a kdo k nim má přístup? 

Vaše osobní údaje jsou uchovávány a zpracovávány na zabezpečeném serveru. K Vašim osobním údajům mají přístup jen 
pověřené osoby z úzkého okruhu hlavního organizátora. Pro účely zprostředkování plateb a ubytování mohou být, v 
případě Vaší registrace jako účastníka/účastnice na aktuálním ročníku, zpřístupněny vybrané osobní údaje 
spoluorganizátorům konference, a to výhradně pro účely organizace aktuálního ročníku konference. 

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme? 

Vaše osobní údaje uchováváme do odvolání Vašeho souhlasu. Váš email a jméno uchováváme k účelům budoucí 
komunikace o následujících ročnících konference. Údaje o Vaší organizaci uchováváme k usnadnění Vaší budoucí 
registrace na následujících ročnících konference. 

Jaká jsou Vaše práva na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu či výmaz? 

Kdykoli máte právo na plný přístup ke všem údajům, které o Vás uchováváme. Kdykoli máte právo tyto údaje upravovat 
či odstraňovat. Máte právo požádat úplné odstranění vaší osoby z databáze (právo být zapomenut). 

Jak lze uplatnit jednotlivá práva? 

V případě zájmu o úplné odstranění z databáze nás neváhejte kontaktovat cestou uvedenou na konci tohoto dokumentu. 

Jak nás můžete kontaktovat? 

Vaše veškeré dotazy ohledně uchovávání a zpracovávání Vašich osobních údajů v systému konference ICHP, žádosti o 
úpravu Vašich osobních údajů i žádosti o vymazání všech vašich osobních údajů prosím směrujte na 
adresu ichp2022@vsb.cz.



Privacy policy for ICHP 2022 

What personal data do we store and for what purpose do we process it? 

For the purpose of organizing the ICHP conference, we store and process your personal data in two levels. 

1. Information about the current conference and direct communication:
For the purpose of disseminating information about the current ICHP conference in the form of mass emails and
for direct communication with potential candidates / interested parties, we store and process:

o Your email
o Your name and surname
o academic and scientific degrees

2. Organization of the conference
For the purpose of organizing the current conference, we store and process the following details of the
organization for which you are working:

o Title of your organization
o ID Number
o VAT Number
o Bank account
o Address
o Phone

Where do we keep your personal information and who has access to it? 
Your personal data is stored and processed on a secure server. Authorized persons from a narrow circle of the main 
organizer can only access your personal data. For payment and accommodation, in the case of your registration as a 
participant in the current year, selected personal data may be made available to co-organizers of the conference, solely for 
the purpose of organizing the current conference year. 

How long do we keep your personal information? 

We retain your personal information until your consent is withdrawn. We keep your email and username for future 
communication purposes for the following conferences. We keep your organization's data in place to facilitate your future 
registration at the following conference sessions. 

What are your rights to access, correct or delete your personal information? 

Whenever you have the right to full access to all data we hold about you. Whenever you have the right to modify or delete 
these data. You have the right to request a complete removal of your person from the database (the right to be forgotten). 

How to apply individual rights? 

If you are interested in a complete removal from the database, do not hesitate to contact us at the end of this document. 

How to contact us? 

Any inquiries regarding the storage and processing of your personal data in the ICHP conference system, requests for the 
modification of your personal data and the request to delete all your personal data, please address to ichp2022@vsb.cz. 


