Informace pro autory, koeditory, editory, lektory
a členy redakčních rad o zpracování jejich
osobních údajů
I.

Kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je Česká akademie zemědělských věd (ČAZV), sídlem Těšnov 65/17,
110 00, Praha 1, IČO 48135291.
V případě, že s námi budete chtít komunikovat ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se
na nás obrátit:
Písemně:

Česká akademie zemědělských věd, Slezská 7, 120 00, Praha 2

E-mailem:

cazv@cazv.cz

Kontaktní osoba: Ing. Eva Karská, vedoucí oddělení redakce, email: karska@cazv.cz

II.

Účel a právní základ zpracování

ČAZV zpracovává osobní údaje autorů za účelem publikace odborné literatury a vedení její řádné
evidence. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR).
ČAZV zpracovává osobní údaje lektorů za účelem recenze publikované odborné literatury a vedení
její řádné evidence. Abychom Vás mohli opakovaně oslovovat s návrhem na další spolupráci, Vaše
osobní údaje, včetně historie hodnocených článků, budou zpracovány pro účely vedení databáze
spolupracujících lektorů; o výmaz z této databáze můžete požádat kdykoliv. Zpracování Vašich
osobních údajů je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e)
GDPR).
ČAZV zpracovává osobní údaje členů redakčních rad (editoři, koeditoři, a ostatní členové redakčních
rad) za účelem publikování odborné literatury a vedení její řádné evidence. Zpracování Vašich
osobních údajů je nezbytné pro splnění úkolu ČAZV prováděného ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1
písm. e) GDPR). ČAZV zveřejní jméno, titul a instituci členů redakčních rad na webových stránkách
časopisu za účely prezentace redakční rady jako erudovaného orgánu. V případě předsedy redakční
rady (editora) bude zveřejněn i email za účelem komunikace s veřejností.

III.

Příjemce osobních údajů

Vaše osobní údaje předáváme těmto příjemcům ve smyslu čl. 4 odst. 9 GDPR:
o
o
o

Našim dodavatelům IT služeb, kteří pro nás provozují servery a další HW.
Našemu dodavateli redakčního systému.
Může docházet k předávání osobních údajů Ministerstvu Zemědělství a dalším
organizacím zabývajících se zemědělstvím (školy, neziskové organizace, apod.)

a v rámci vědeckých/odborných orgánů (předsednictvo, Vydavatelská rada, Redakční
rada apod.).
IV.

Doba uložení údajů

Osobní údaje autorů, lektorů a členů redakčních rad, jsou v rozsahu údajů o historii publikační,
recenzní a redakční činnosti a v rozsahu kontaktních údajů zpracovávány po dobu 5 let. Po této době
budou zpracovávány osobní údaje již jen v rozsahu nezbytném pro vědecký či historický výzkum
(zejména samotné publikované články a údaje o autorství).
V.

Práva subjektu údajů

Jaká další práva v souvislosti s ochranou osobních údajů máte?
-

-

-

-

VI.

Právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány,
a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším
informacím.
Právo na opravu, tedy abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje,
které se Vás týkají.
Právo, abychom omezili zpracování osobních údajů, případně je vymazali, budou-li pro to
splněny podmínky.
Právo, abychom aktualizovali Vaše osobní údaje u příjemců, tedy abychom oznámili
příjemcům, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy
osobních údajů nebo omezení, budou-li pro to splněny podmínky.
Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás dotýká, nebude-li
takovéto zpracování povoleno právem EU či ČR.
Právo podat na náš postup stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad
pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.
Rozhodování založené na automatizovaném zpracování

Nedochází k rozhodování založeném na automatizovaném zpracování.

V Praze dne 18. 5. 2018
Ing. Hana Urbancová, Ph.D.
Ředitelka ČAZV

