
  

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

v rámci 

soutěže KYBER RIKANKY organizované jako součást 

Národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti 

 

V souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), beru na vědomí a souhlasím se 

zpracováváním osobních údajů správcem AFCEA - Česká pobočka AFCEA (IČ: 63110342), se sídlem 

Dolnoměcholupská 1418/12, Praha 15 (dále jen správce) pro účely: 

 pořádání celorepublikové soutěže KYBER RIKANKY organizované jako součást Národní soutěže 

ČR v kybernetické bezpečnosti a jednotlivých akcí a aktivit se soutěží spojených, a to zejména k 

pozvání k účasti do jednotlivých kol soutěže, k případnému předání věcných cen a jednotlivé 

další odborné aktivity se soutěží spojené; ať již přímo anebo prostřednictvím dalších subjektů, 

které správce realizací těchto aktivit pověří; 

 analýz osobních údajů umožňujících zejména vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých soutěžících 

ve srovnání s jinými studenty, školami, regiony apod.; 

 sdílení osobních údajů se školou, kterou účastník navštěvuje, pokud byla uvedena v dotazníku 

za účelem ověření identity soutěžícího, vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých soutěžících dané 

školy a případného předání věcných cen a diplomů. 

Tento souhlas uděluji na dobu maximálně dvou let ode dne jeho udělení. Souhlas mohu odvolat i před 

uplynutím této doby, beru však na vědomí, že odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů dojde 

k ukončení účasti v soutěži. 

Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v dotaznících celorepublikové Národní soutěže ČR v 

kybernetické bezpečnosti a soutěže CYBER COVID ESEJ. Osobní údaje bude správce zpracovávat 

manuálně i automaticky přímo a to prostřednictvím členů Přípravného a Soutěžního výboru soutěže a 

dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených správcem, zejména pak společnostmi: 

1. Corpus Solutions a.s. (IČ: 25764616), se sídlem Štětkova 1638/18, Praha 4, 

2. DataSpring s.r.o. (IČ: 28808681), se sídlem K Žižkovu 851/4, Praha 9, 

3. Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú. (IČ: 10787895), se sídlem Dopravní 500/9, Uhříněves, 

104 00 Praha 10 

které provozují soutěžní aplikaci a hostují soutěžní portál. 

 

V Praze dne 20. 6. 2021 


