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Informace o ochraně osobních údajů 
pro účastníky online průzkumů prostřednictvím "Průzkumu Online" pro hodnocení akcí Evropského regio-

nu Dunaj-Vltava se spolupracujícími partnery Technickou univerzitou Deggendorf a kanceláří Evropského 

regionu Dunaj-Vltava. 

 

1. Obsah těchto informací 
Tímto oznámením o ochraně osobních údajů Vám vysvětlíme, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, když se 

účastníte některého z našich online průzkumů Kromě toho vás informujeme o vašich právech podle obecné-

ho nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 

 

2. Odpovědná osoba a pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Odpovědnými osobami ve smyslu GDPR za zpracování vašich údajů z online průzkumu jsou: 

Kraj Horní Falc 

Evropský region Dunaj-Vltava 

Ludwig-Thoma-Straße 14 

93051 Regensburg 

Verena Nirschl 

Telefon: 0941/9100 1701 

E-Mail: verena.nirschl@bezirk-oberpfalz.de 

 

Technická univerzita Deggendorf  

Dieter-Görlitz-Platz 1 

94469 Deggendorf 

Anna E. Schmaus-Klughammer (LLB hons) 

anna.schmaus-klughammer@th-deg.de,  

 

Kancelář Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV) 

Bahnhofplatz 1 

A-4021 Linz 

Simona Standler 

+43 664 60072 14 827 

simona.standler@ooe.gv.at 

 

Kontaktní údaje pověřenců ochrany osobních údajů jsou:  

Kraj Horní Falc 

Pověřenec ochrany osobních údajů 

Ludwig-Thoma-Straße 14 

93051 Regensburg 

Telefon: 0941/9100 1820 

E-Mail: datenschutz@bezirk-oberpfalz.de 

 

mailto:verena.nirschl@bezirk-oberpfalz.de
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Technická univerzita Deggendorf  

Dieter-Görlitz-Platz 1 

94469 Deggendorf 

Prof. Dr. Herbert Fischer 

datenschutz@th-deg.de 

 

3. Údaje a účely použití 

Používáme nástroj "Průzkum Online" společnosti enuvo GmbH (Seefeldstrasse 25, 8008 Zürich, Švýcarsko), 

abychom v rámci našich akcí prováděli online průzkumy. Společnost enuvo GmbH údaje zpracovává dle na-

šich pokynů (tzv. zpracovatel zakázky).   

Na základě výsledků průzkumu vytvoříme anonymní vyhodnocení, které se nevztahuje k Vaší osobě. Vaše 

odpovědi nebudeme používat k hodnocení Vaší osoby a nebudeme je uchovávat společně s Vašimi identifi-

kačními údaji (např. jménem, e-mailovou adresou). 

4. Právní základ 

Zpracování údajů je založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdy-
koli odvolat s platností do budoucna. To platí i pro souhlas, který jste udělili před vstupem GDPR v platnost 
(25. května 2018). Společnost enuvo GmbH je zpracovatelem podle čl. 28 GDPR. Spolupráce mezi Evropským 
regionem Dunaj-Vltava při Kraji Horní Falc, Technickou univerzitou Deggendorf a kanceláří Evropského regi-
onu Dunaj-Vltava je založena na dohodě o společném zpracování údajů podle čl. 26 GDPR. 
 
Právní základ zpracování 
Pro zaměstnance a osoby ve služebním poměru: 
- Čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR  
- Čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR 
 
 

5. Kategorie osobních údajů 
 
Uživatelský profil: e-mailová adresa 
Metadata schůzky: IP adresy účastníků 
 

6. Kategorie dotčených osob 
 
Označení údajů: Účastníci průzkumu 

 
 
7. Kategorie příjemců  
 
Pracovníci Evropského regionu Dunaj-Vltava se spolupracujícími partnery 
Společnost enuvo GmbH (zpracovatel zakázky) 
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8. Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci 
 
Společnost enuvo GmbH provozuje poskytovaný software zcela externě u společnosti Amazon Web Service, 
Inc. (zkráceně "AWS"). Provoz hardwaru a softwaru probíhá v datových centrech tohoto subdodavatele v 
rámci EU (Irsko a/nebo Frankfurt). K přenosu nebo zpracování Vašich údajů v zemích mimo EU nedochází. 
 

9. Doba uchovávání osobních údajů 
 
Vaše údaje budou uchovávány pouze tak dlouho, dokud to bude nezbytné pro splnění příslušného úkolu a 
dokud nebude existovat povinnost údaje vymazat (např. v případě odvolání uděleného souhlasu). 
  

10. Vaše práva jako dotčeného subjektu 
 

 Máte právo na informace o údajích, které jsou o vás uloženy (čl. 15 GDPR). 

 Pokud jsou zpracovávány nesprávné osobní údaje, máte právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR). 

 Pokud jsou splněny zákonné požadavky, můžete požádat o výmaz nebo omezení zpracování neano-
nymizovaných údajů a vznést námitku proti zpracování (čl. 17, 18 a 21 odst. 1 GDPR). 

 Svůj souhlas můžete kdykoli v budoucnu odvolat. Zákonnost zpracování údajů prováděného na zá-
kladě souhlasu až do jeho odvolání tím není dotčena. 

 Dále máte právo podat stížnost u Bavorského zemského pověřence pro ochranu osobních údajů. 
Tuto osobu můžete kontaktovat prostřednictvím následujících kontaktních údajů: 

Bavorský zemský pověřenec pro ochranu údajů  
Wagmüllerstraße 18 
80538 München 
Postanschrift: Postfach 22 12 19, 80502 München 
Telefon: 089 212672-0 
Telefax: 089 212672-50 
E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de 
Internet: www.datenschutz-bayern.de 

 Kromě toho máte právo podat stížnost u Rakouského úřadu pro ochranu osobních údajů. Tento úřad 
můžete kontaktovat prostřednictvím následujících kontaktních údajů: 
       Rakouský úřad pro ochranu osobních údajů 

Barichgasse 40-42 
1030 Wien 
Telefon: +43 1 52 152-0 
E-Mail: dsb@dsb.gv.at 
Internet: www.dsb.gv.at 

 
Pokud uplatníte některé z výše uvedených práv, pak bude přezkoumáno, zda jsou k tomuto splněny zákonné 
požadavky. 
 

12. Informace k údajům shromážděných společností enuvo GmbH 
 
Zásady ochrany osobních údajů společnosti enuvo GmbH (zpracovatel zakázky) jsou k dispozici na tomto 
odkazu: https://www.umfrageonline.com//datenschutz 
 
 

http://www.datenschutz-bayern.de/
mailto:dsb@dsb.gv.at
http://www.dsb.gv.at/

