
 

 

 

 

Oznámení o zpracování osobních údajů předplatitelů 

časopisu Interní auditor  

Český institut interních auditorů, zapsaný spolek, (dále jen "ČIIA"), IČ 62932632, 

Karlovo náměstí 319/3, 120 00 Praha 2, je pro účely zpracování osobních údajů 
správcem údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů, poskytnete. Ochrana osobních 
údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními 
předpisy. Shromažďujeme a zpracováváme pouze ty kategorie Vašich osobních 
údajů popsané v bodě 2, které nezbytně potřebujeme pro naplnění účelu popsaného 
v bodě 1. S tím, jak s vašimi osobními údaji nakládáme, se můžete seznámit 
v dokumentu „Zpracování osobních údajů v Českém institutu interních auditorů, z. s.“  
V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete na nás 
obracet prostřednictvím telefonní linky kanceláře ČIIA + 420 224 919 361, případně 
prostřednictvím emailu gdpr@interniaudit.cz. 
 

1. Proč údaje potřebujeme      

Vaše osobní údaje shromažďujeme a dále zpracovávám za účelem, abychom mohli 
v oprávněném zájmu ČIIA zajistit Vaše předplatné časopisu Interní auditor, jehož 
zasílání jste si objednali a my Vám ho zasíláme. 

Bez osobních údajů poskytnutých pro zmíněný účel nemůžeme: 

- přijímat Vaši objednávku na distribuci časopisu 
- vystavit účetní doklad na úhradu předplatného a evidovat ho v účetním 

systému 
- evidovat Vaše osobní údaje v interní databázi předplatitelů časopisu Interní 

auditor 
- zadat distribuci časopisu na Vaši adresu 
- kontrolovat plnění Vaší objednávky    

                                

2. Jaké údaje potřebujeme       

Pro uvedený účel od Vás potřebujeme následující kategorie osobních údajů: 
 

• adresní a identifikační osobní údaje – zejména: jméno, příjmení, případně 
titul, doručovací adresa, fakturační údaje 

• popisné osobní údaje – zejména: druh předplatného, délka předplatného 

Pokud tak stanoví právní předpisy, můžeme doplnit Vaše osobní údaje z veřejně 
dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo od třetích osob. 

3. Jak s údaji pracujeme 

Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá 
manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, 
technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavené 
bezpečnostní mechanizmy zahrnující technická, organizační a personální opatření. 
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Vaše osobní údaje poskytnuté k účelu uzavírání smluvních vztahů a vystavování 
objednávek jsou zpracovávány v ČIIA. Vzdálené zpracování a ukládání dat se 
neuskutečňuje. Všechny osobní údaje se zpracovávají v České republice. 
 
Pro zajištění distribuce časopisu Interní auditor využíváme externího zpracovatele  
Mail Step a.s., kterému předáváme jméno, příjmení, případně titul a doručovací 
adresu. S tímto zpracovatelem má ČIIA uzavřenu smlouvu, která zavazuje 
zpracovatele vůči ČIIA s přihlédnutím ke konkrétním úkolům a povinnosti 
zpracovatele v souvislosti se zpracováním osobních údajů předplatitelů časopisu 
Interní auditor. 

Ke zpracovávaným osobním údajům mohou získat přístup v souladu s právními 
předpisy v rámci zvláštního šetření orgány veřejné moci. Žádné další třetí strany  
k Vašim osobním údajům nemají přístup. 
 

4. Jak dlouho údaje držíme 

Podle nastavených vnitřních zásad v souladu s právními požadavky uchováváme 
dokumenty obsahující Vámi poskytnuté osobní údaje po dobu stanovenou právními 
předpisy a vnitřním rozhodnutím: 

• interní databáze ČIIA, skartace ihned po ukončení předplatného 

• objednávky, skartace po 3 letech od ukončení plnění 

• účetní doklady, skartace po 10 letech  

Po uplynutí stanovené doby budou dokumenty obsahující Vaše osobní údaje na 
všech nosičích nevratně zničeny.  

5. Jaká jsou Vaše práva 

Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o 
zpracovávání svých osobních údajů a přístup k nim. ČIIA je oprávněn v případech, 
jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, 
zejména protože se žádosti opakují, požadovat za poskytnutí informace o 
zpracovávaných osobních údajů subjektu přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady 
nezbytné na poskytnutí informace. Ze stejných důvodů lze i odmítnout žádosti 
vyhovět. 

Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v 
rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu 
s právními předpisy, nebo že jakékoliv námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou 
správné nebo úplné, máte možnost požádat o vysvětlení a zejména požadovat, 
abychom odstranili takto vzniklý stav, tj. opravu, omezení nebo výmaz vašich 
osobních údajů. V určených případech zpracování v oprávněném zájmu ČIIA máte 
rovněž možnost uplatnit právo na vznesení námitky vůči zpracování, v těchto 
případech, pokud tomu nebrání jiný zákonný titul, příslušnou operaci zpracování 
ukončíme. V případě poskytnutého souhlasu se zpracováním ho můžete kdykoliv 
odvolat. 

 



 

 

 

 

Pro uplatnění žádosti nás kontaktujte prostřednictvím stanovených komunikačních 
kanálů ČIIA. Po předepsané identifikaci žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti 
v souladu s příslušnými zákonnými požadavky informovat v zákonem stanovené 
lhůtě. 

V případě, že si přejete se na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme 
zpracovali Vaše osobní údaje, kontaktujte, prosím, pracovníky kanceláře ČIIA + 420 
224 919 361, případně prostřednictvím emailu gdpr@interniaudit.cz, nebo písemně 
na adresu Karlovo náměstí 319/3, 120 00 Praha 2. Váš podnět bude předán 
odpovědnému zaměstnanci ČIIA, který se jím bude následně zabývat a bude s Vámi 
spolupracovat při jeho vyřešení.  
Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno 
přiměřeně podle zákona, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
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