Poučení o zpracování osobních údajů

Rádi bychom vás tímto upozornili, že v rámci účasti v programu Work and Travel USA budete poskytovat
osobní údaje nejen Czech-us ale i dalším subjektům, a to vždy jen v rozsahu nutném k zajištění vaši účasti
v programu. Seznamujeme vás s tímto ještě před podpisem smlouvy o účasti v programu Work and Travel
USA, protože případné neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů těmto dalším subjektům nebo
jeho odvolání v průběhu trvání programu může vést až ke zrušení vaší účasti za standardních storno
podmínek dle konkrétní smlouvy.

Czech-us
Potvrzením tohoto dokumentu udělujete souhlas společnosti Czech-us Work and Travel s.r.o., se sídlem
Vodičkova 791/41, Praha 1 – Nové Město, PSČ 100 00, IČ: 021 85 644, zapsané ve veřejném rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 215664 a společnostem Czech-us Práce v zahraničí
s.r.o., IČ: 027 04 871, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C
222739, Czech-us Studium v zahraničí s.r.o., IČ: 274 56 927, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 218282, Czech-us, v. o. s. – cestovní kancelář a agentura, IČ:
241 93 86, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. A 54334 a JNP
Services, s.r.o., IČO: 281 70 202, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod
sp. zn. C 130290 – vše se sídlem Vodičkova 730/9, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00 (dále jen „Czechus“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 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) (dále jen „Nařízení“) spravovali a zpracovávali tyto údaje o mé
osobě, a to po dobu 3 let:
-

jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, věk, pohlaví
e-mail, telefonní číslo, adresa trvalého bydliště
číslo OP, číslo cestovního dokladu, číslo bankovního účtu
cookies
komunikace s úřady a institucemi za účelem vycestování do zahraničí
pořizování, zveřejňování fotografií, videí v propagačních materiálech ke komerčnímu použití
potvrzení o studiu, výpis z trestního rejstříku, životopis, vysvědčení ze střední školy, maturitní
vysvědčení, diplom z vysoké školy a další dokumenty pro účely plnění smlouvy daného programu
společnosti Czech-us

Oznamujeme vám, že se zpracováním dat nám pomáhají i důvěryhodní zpracovatelé, zejména využíváme
řešení od společností Microsoft a Google. Všichni zpracovatelé využívají dostatečnou úroveň ochrany
osobních údajů. Pro více podrobností nás můžete kontaktovat.
Potvrzením tohoto dokumentu udělujete s výše uvedeným zpracováním svůj výslovný souhlas. Poskytnutí
osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na
jeden z kontaktních údajů společnosti Czech-us. Zároveň potvrzujete, že jste byl/a poučen/a o svých právech,
zejména o svém právu tento souhlas kdykoliv odvolat a to i bez udání důvodu, o právu přístupu k těmto
údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, právu na sdělení o tom,
které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu. Dále potvrzujete, že jste byl/a poučen/a o tom, že pokud
zjistím nebo se budu domnívat, že Správce nebo Zpracovatel provádí zpracování mých osobních údajů nebo
v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete
požádat o vysvětlení a/nebo požadovat, aby Správce nebo Zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
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Ostatní právní subjekty a instituce
V rámci účasti v programu Work and Travel USA budete poskytovat osobní údajů různým subjektům, a to vždy
jen v rozsahu nutném k zajištění vaší účasti v programu. Do této skupiny patří například vízový sponzor,
letecká společnost, pojišťovna, ambasáda USA, vláda USA a další úřady (především Department of State,
Department of Homeland Security, Social Security Administration, IRS a další. Těmto subjektům a institucím
budete poskytovat vaše osobní údaje a dokumenty přímo nebo prostřednictvím Czech-us a daný subjekt nebo
instituce se stává jejich správcem. Upozorňujeme, že jsou požadovány i citlivé osobní údaje, jako například
národnost a informace o zdravotním stavu. Tyto citlivé údaje předáváte vždy přímo a nikdy ne prostřednictvím
Czech-us. Zároveň upozorňujeme, že budou požadovány i údaje vašich rodinných příslušníků (například
jméno, příjmení a kontaktní údaje otce a matky).
Všechny tyto subjekty využívají dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů
Vaše osobní údaje a dokumenty budete poskytovat i všem zaměstnavatelům, u kterých budete v rámci
programu Work and Travel USA pracovat, a to v rozsahu běžném pro pracovně právní vztah.
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