„GDPR a Transparentne.cz“ (V1.0)
Jaké osobní údaje shromažďujeme




uživatelské účty v rámci Vaší registrace



data o veřejných zakázkách a subjektech (zadavatel, dodavatel) z
veřejných zdrojů (VVZ)



základní registrace (email, heslo) + plná registrace (jméno, příjmení,
telefon, identifikace subjektu-IČ, název, adresa)

data o subjektech (zadavatel, dodavatel) z veřejných zdrojů (ARES)

Jaký je důvod shromažďování osobních údajů
aby jste jako registrovaní uživatelé Transparentne.cz měli opakovaný autorizovaný
přístup do web aplikace transparentne.cz
aby Vám monitorovací služba mohla zasílat to co Vás zajímá t.j. nová zveřejnění VZ
ve vámi zvoleném oboru, subjektech, klíčových slovech a změny v datech ve Vámi
označených veřejných zakázkách ke sledování
abychom Vám měli co posílat, proto shromažďujeme data o zakázkách a subjektech
(např. i kontaktní údaje na osoby zadavatele získané z veřejně dostupných zdrojů)

Zdroje dat a způsob jejich shromažďování




registrace uživatele provedená uživatelem (základní, plná)



ukládání dat do struktur databáze web aplikace transparentne.cz

importy dat z veřejně dostupných internetových zdrojů (např. Věstník
veřejných zakázek)

Ochrana dat

uživatelské účty v transparentne.cz jsou neveřejné, data se nepublikují, nesdělují,

nevyužívají se k jinému účelu než shora uvedenému

Co se v rámci web app transparentne.cz publikuje a jakou formou
data o zakázkách se publikuji ve veřejně přístupné části aplikace dle data zveřejnění
VZ, data pocházejí z veřejně dostupných internet zdrojů
data o zakázkách, odběrech, sledovaných VZ, doporučených VZ, asistenti, ... po
přihlášení vždy konkrétnímu uživateli konkrétní (personifikovaný) datový obsah
aktuality a informace z oblasti VZ formou statusů na twitterovém účtu
@transparentneCZ
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Co Vám zasíláme (emailem na Váš Vámi registrovaný email=username)






notifikace (pokud je něco nového v datech o VZ ve vztahu k Vašim Vámi
nastaveným preferencím)
informace o workshopech ve vztahu k problematice zpracování a podání
nabídek
Vámi objednané asistenty nabídky
výzvu k platbě a daňový doklad za Vámi objednané zpoplatněné služby

Udělení Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů
Každý registrovaný uživatel ve web app transparentne.cz uděluje provozovateli
souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jejichž pořízení (sběr),
úschova a užití jsou výše popsány v tomto dokumentu. Tento souhlas uděluje budoucí
uživatel tím, že o své vůli projde úspěšně procesem registrace. Proces Základní
registrace je popsán v Provozním řádu a Obchodních podmínkách, proces Plné
registrace je popsán v Obchodních podmínkách.

Pokud budoucí uživatel s udělením souhlasu (se zpracováním osobních údajů výše
popsaným) nesouhlasí, nechť se neregistruje a opustí web aplikaci Transparentne.cz

Pokud existující registrovaný uživatel s udělením souhlasu (se zpracováním osobních
údajů výše popsaným) nesouhlasí, nechť nám prostřednictvím email kontaktu
podpora@transparentne.cz písemně sdělí svůj nesouhlas spolu s žádostí o
zneplatnění svého účtu ve web aplikaci Transparentne.cz

Pokud má uživatel potřebu nadstandardního vztahu nechť s námi vejde v jednání o
uzavření NDA smlouvy o mlčenlivosti mezi uživatelem (zákazníkem) a poskytovatelem
služeb Transparentne.cz

Verze a název tohoto dokumentu:
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