
 

 

Informace o zpracování osobních údajů za účelem zřízení přístupu do 
vědecké části portalnehod.cz 

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že registrací do odborné části portálu nehod dojde ke 
zpracování Vašich osobních údajů za účelem zřízení přístupu do „vědecké části“ 
portalnehod.cz.  
 
Správcem Vašich osobních údajů je DataFriends s.r.o., IČ 05689651, se sídlem Tylova 473/27, 
Plzeň 3, zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, složka 33739 
 
Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu 
 

• jméno, příjmení 
• e-mailová adresa 
• telefonní kontakt 
• informace, kdo je Vaším zaměstnavatelem 

 
Vaše údaje zpracováváme pro vyřízení udělení přístupu, tedy pro provedení opatření přijatých 
před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.   
 
„Vědecká část“ portalnehod.cz je prostředí určené pro odborníky na práci s daty (datový 
novinář, analytik, odborník na vyhodnocení dat) a obsahuje analýzy nehodových dat 
zpracované ve výstupech (grafy, analýzy, vyhodnocená data ke stažení).  
 
„Vědecká část“ portalnehod.cz je prostorem pro čerpání zajímavých témat z nehodové 
tématiky a spolupráci na tvorbě analýz. Je zdrojem obsahu pro tvorbu analytických výstupů 
na podporu nehodové prevence. 
  
Údaje budeme zpracovávat po dobu jednoho roku* nebo do chvíle, kdy zrušíte svůj přístup 
do vědecké části portalnehod.cz. Vaše osobní údaje budou po uplynutí této lhůty ze systémů 
správce smazány.  
 
Správce zaručuje ochranu zpracovávaných osobních údajů bezpečnostními opatřeními 
určenými čl. 32 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje správce 
neposkytuje žádné další třetí straně (nejsou předávány ani do žádné třetí země či 
mezinárodní organizaci). Vaše osobní údaje správce nezveřejňuje. 

Máte právo na:  

- přístup k Vašim osobním údajům  
- opravu Vašich osobních údajů 
- výmaz Vašich osobních údajů  
- omezení zpracování Vašich osobních údajů 
- vznesení námitky proti zpracování Vašich osobních údajů 
- podání stížnosti u dozorového úřadu 



 

 

- soudní ochranu.  

Výkon většiny práv předpokládá podání žádosti či námitky, kterou následovně zpracujeme, 
posoudíme a odpovíme na ni bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce. 

Pokud nejste spokojeni s tím, jakým způsobem správce Vaše osobní údaje zpracovává, tedy 
pokud se domníváte, že správce postupuje při zpracovávání Vašich osobních údajů 
protiprávně, nebo se domníváte, že došlo k porušení některých z Vašich výše uvedených práv, 
máte možnost obrátit se se stížností na správce osobních údajů na e-mailu 
portal.nehod@datafriends.cz nebo na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro 
ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; 
www: https://www.uoou.cz). 
 
*po dobu jednoho roku v případě neaktivity  


