ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů
Správcem Vašich osobních údajů během 1. kola přijímacího řízení do vzdělávacího kurzu
CME Content Academy (dále jen „kurz“) je společnost Televizní institut s.r.o. se sídlem
Dominikánská 347/11, 602 00 Brno, IČO: 14211459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 126823, e-mail: info@tvinstitut.tv (dále jen „TVI“),
která je poskytovatelem kurzu.
V případě Vašeho postupu do 2. kola přijímacího řízení do kurzu jsou společnými správci
Vašich osobních údajů rovněž společnost TVI a také TV Nova s.r.o., se sídlem Kříženeckého
nám. 1078/5, 152 00, Praha 5, IČO: 458 00 456, společnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 10581, e-mail: GDPR.general@nova.cz a
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., se sídlem Bratislavská 1/a, Bratislava - Záhorská
Bystrica 843 56, Slovenská republika, IČO: 31 444 873, zapsaná v obchodním registru
Okresního soudu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 12330/B, e-mail: GDPR.general@markiza.sk
(dále jen „společní správci“)
Společní správci si jako kontaktní místo pro dotknuté osoby dohodli: Televizní institut s.r.o.,
e-mail: info@tvinstitut.tv. Mimo toho můžete kontaktovat i každého správce samostatně, a to
na adrese jejich sídla nebo na jejich e-mailovou adresu, která je kontaktem na jejich
zodpovědnou osobu.

Účel a právní důvod zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje bude TVI a následně i společní správci zpracovávat za účelem zpracování
Vaší přihlášky ke kurzu a k provedení přijímacího řízení. Právním důvodem pro zpracování
Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a TVI.
Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem a v případě jejich neposkytnutí nebude
možné zpracovat Vaši přihlášku a zařadit Vás tak mezi uchazeče o kurz.

Zpracovávané osobní údaje
TVI a následně i společní správci budou zpracovávat tyto osobní údaje: Jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, datum narození, adresa bydliště, údaje o dosavadním
vzdělání a ID uchazeče, pokud bude přiděleno.

Příjemci osobních údajů
Vaše osobní údaje budou předány osobám, které TVI pověřil zpracováním Vaší přihlášky.
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Ve 2. kole přijímacího řízení do kurzu mohou společní správci předat Vaše osobní údaje
subjektům, u nichž povinnost poskytnutí osobních údajů vyplývá správcům ze zákona,
společnostem zabezpečujícím archivaci a skartaci, společnostem zabezpečujícím testy
pracovních schopností (když to daná pozice stážisty vyžaduje), odborným konzultantům a
poradcům, kteří jsou vázaní zákonnou a/nebo smluvní povinností mlčenlivosti, společnosti
zabezpečující IT podporu, společnosti zabezpečující poskytnutí IT řešení a platformy a/nebo
příslušné licence.
Vaše osobní údaje nebudou předány do třetích zemí.

Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu trvání výběrového řízení, avšak nejpozději do
1 roku ode dne přihlášení se do výběrového řízení.

Práva subjektu údajů a právo podat stížnost dozornému orgánu
V rámci zpracování osobních údajů máte právo požadovat od TVI nebo od kteréhokoliv ze
společných správců přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz a omezení
zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Rovněž máte právo podat stížnost u
dozorového úřadu.
V případě zpracovaní osobních údajů ze strany společnosti Televizní institut s.r.o. a
společnosti TV Nova s.r.o. máte zároveň možnost obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu
osobních údajů České republiky, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email:
posta@uoou.cz, https://www.uoou.cz.
V případě zpracovaní osobních údajů ze strany společnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s
r.o. máte zároveň možnost obrátit se se stížností na Úřad na ochranu osobních údajů
Slovenské republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail:
statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/.

Závěrečná ustanovení
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 27. 5. 2022. Správci si vyhrazují právo je kdykoliv
změnit.
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