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1.

Úvod

Mezinárodní komunita dzogčhenu KunkyabLing z.s. (dále jen MKD) se sídlem Opletalova 35,
110 00 Praha 1 je mezinárodní nezisková organizace, která následuje poslání a základní principy
Mezinárodní komunity dzogčhenu (v angličtině International Dzogchen Community dále jen
IDC), založené Čhögjalem Namkhai Norbu, sídlící v Arcidossu (Grosseto) v Itálii, a sdružuje
lidi, kteří se zavázali studovat a praktikovat učení Dzogchenu pod vedením mistra, majícího
autentické znalosti o prvotním stavu Dzogčhenu. Podporuje vývoj jednotlivců a sociální cíle.
Chápeme, že vám záleží na tom, komu a za jakých podmínek poskytujete své soukromé osobní
údaje a my to bereme vážně. Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje zásady a postupy
MKD a IDC, týkající se shromažďování a používání vašich osobních údajů a stanoví vaše práva
na ochranu osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a volného pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení
o ochraně údajů) (dále jen "GDPR"). Uvědomujeme si trvalou odpovědnost za ochranu osobních
údajů, a proto budeme čas od času aktualizovat toto oznámení o ochraně osobních údajů, pokud
přijmeme nová pravidla ochrany osobních údajů.
Chcete-li se stát členem MKD, musíte dosáhnout věku 18 let nebo staršího. Osobní údaje osob
mladších 18 let nezpracováváme.
Vzhledem k tomu, že se IDC skládá z tzv. Garů (hlavní místa IDC v určité zeměpisné oblasti) a
Lingů (místních sídel / středisek v jedné zemi), v níže popsaných případech je správcem vašich
osobních údajů příslušný Ling - MKD, k němuž jste přidruženi v ČR, jak je uvedeno výše, a dále
IDC s hlavním sídlem v Merigaru, Arcidosso, GR v Itálii , oba v pozici společných správců (dále
jen "my").
Podle ustanovení o společném správci, podle článku 26 GDPR, stanoveného výše uvedenými
společnými správci, je správce, který určuje účel zpracování a zaručuje bezpečnostní opatření
podle článku 32 GDPR, IDC Arcidosso, Itálie; s ohledem na záruku práv na údaje, společného
správce odpovědného za odpovědi na žádosti o informace a výkonu práv podle čl. 13 a násl.
GDPR je IDC Arcidosso, Itálie; za předpokladu, že můžete uplatnit vaše práva podle GDPR před
každým společným správcem, tedy i MKD v Praze, ČR.

2.

Osoba odpovědná za ochranu
osobních údajů

IDC a MKD jmenovaly osoby zodpovědné za ochranu osobních údajů, které byste měli
kontaktovat, pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně zásad nebo postupů při zpracování
osobních údajů v IDC a MKD. Jména a kontaktní informace těchto osob jsou následující:
Petr Lisý, dpo@dzogchen.cz
Vera Taihuttu, dpo@dzogchen.net

3.

Jak shromažďujeme, používáme a
zpracováváme vaše osobní údaje

Osobní údaje, které nám poskytnete:

Před naby*m členství v MKD/IDC
Proces získání členství v MKD se řídí nařízeními o členství, které naleznete na adrese https://
www.dzogchen.cz/komunita/co-je-komunita-dzogchenu/.
Osoba, která má zájem stát se členem MKD, by měla požádat o tzv. Welcome Card. Pokud vám
bude Welcome Card udělena, zpracujeme o vás tytéž údaje jako o členech (viz Členství v MKD).

Během členství v MKD/IDC
Když se stanete členem MKD, automaticky se stáváte členem IDC a máte stejná práva jako
ostatní členové IDC. Shromažďujeme o vás následující informace:
• jméno, příjmení, původní příjmení, datum narození;
• příslušnost k lokálnímu Garu;
• adresa, město, PSČ, stát / provincie, země pobytu
• identifikační číslo;
• telefonní číslo, e-mailová adresa, město narození a občanství,

• platby za členské příspěvky;
• trvání členství a typ členství;
• informace o vaší účasti na trénincích, kurzech, zkouškách a dalších akcích a událostech;
• uživatelské jméno a heslo k vašemu profilu na adrese www.dzogchen.net (“Profil”) a do
členské sekce na www.dzogchen.cz.
Zpracováváme také informace týkající se náboženského nebo filozofického přesvědčení, neboť
takové zpracování vyplývá z podstaty legitimní činnosti MKD jako neziskové organizace. MKD
ručí za to, že zpracování se týká pouze členů MKD, držitelů Welcome Card nebo osob, které
mají s MKD pravidelný kontakt.
Osobní údaje nejsou zveřejňovány mimo MKD bez souhlasu subjektů údajů.
Žádáme členy MKD a držitele Welcome Card, aby dobrovolně poskytli další informace ve svém
osobním profilu na adrese www.dzogchen.net. Tento profil mohou kdykoliv upravit či změnit.
MKD zpřístupňuje informace o členech a držitelích Welcome Card ostatním členům MKD a
držitelům Welcome Card prostřednictvím členské sekce na stránkách www.dzogchen.cz.
Členové a držitelé Welcome Card jsou vyzváni, aby se přihlásili ke sdílení svých informací v
členském adresáři.
Jste-li členem MKD či držitelem Welcome Card, zpracováváme vaše osobní údaje pro účely
správy vašeho členství, poskytujeme vám výhody pro členy MKD a držitele Welcome Card a
informujeme vás o událostech, akcích či aktivitách týkajících se MKD a dalších výhodách nebo
příležitostech spojených s vaším členstvím v MKD.

Kurzy, retreaty a další živé akce, webcasty, školení
MKD pořádá mnoho akcí po celý rok. Patří mezi ně výukové retreaty zaměřené na nauku, kterou
předává Chögyal Namkhai Norbu, kurzy, školení a také živé webové vysílání (webcast).
Pokud se zaregistrujete k jednomu z našich webcastů a jste členem MKD/IDC, můžeme
přistupovat k informacím v členském profilu MKD/IDC, abychom vám poskytli informace a
služby spojené s touto událostí.
Pokud se účastníte výcviku MKD/IDC, jako jsou Vajra Dance, Yantra Yoga nebo Khaita,
případně dalších kurzů či akcí označených jako “otevřené”, můžete se přihlásit přímo
prostřednictvím MKD, aniž jste členem MKD/IDC. V tomto případě shromažďujeme vaše jméno
a kontaktní informace přímo od vás. Pokud se nejedná o "otevřený kurz", musíte být členem
MKD/IDC.

CerDﬁkace
Když se zaregistrujete k získání jedné z certifikačních zkoušek IDC, budeme shromažďovat vaše
jméno a kontaktní informace. Budeme také shromažďovat a uchovávat informace, které nám
poskytnete o vaší potřebě zvláštního ubytování. Tyto informace mohou být sdíleny s naší
pověřenou osobou v roli IDC Training Administrator. IDC bude shromažďovat výsledky zkoušek
a ve spojení s údržbou vašich certifikací vaše záznamy o účasti na neustálém vzdělávání v oblasti
ochrany osobních údajů. Pouze autorizovaní členové IDC v rámci IDC mají přístup k vašim
certifikacím a osobním údajům v souvislosti s tímto specifickým školením/certifikací.

Obsah webových stránek
Webové stránky MKD/IDC jsou dostupné členům MKD/IDC, ale také široké veřejnosti.
Můžete se přihlásit k odběru informačních mailů MKD, aniž byste se stali členem MKD.
Pokud nám udělíte svůj výslovný souhlas, zaškrtnutím políčka ve formuláři o souhlasu na našich
webových stránkách nebo v tištěné podobě, vaše osobní údaje zpracujeme pro následující účely:
• komunikace s vámi o našich aktivitách, jmenovitě trénincích, webcastech, prezentacích,
setkáních a dalších událostech, realizovaných MKD /IDC nebo jejími partnery, a dalších
informacích souvisejících s naší činností a posláním. Toto sdělení může být provedeno
elektronickou nebo papírovou poštou, telefonicky, osobně nebo jiným způsobem;
• využití historie vaší účasti na našich akcích, včetně údajů o vašem potenciálním členství v
MKD/IDC, abychom vám mohli zaslat výše uvedené informace přesně odpovídající vaší
situaci či zájmu
Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a jeho poskytnutí Vám neukládá žádný právní předpis.
Váš souhlas můžete kdykoli odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před
jeho odvoláním.
Odvolat svůj souhlas se zasíláním informačních emailů můžete v odkazu umístěném v zaslaném
zpravodaji nebo odeslat e-mail na dpo@dzogchen.cz.
Pokud máte potíže se správou e-mailové komunikace s MKD/IDC, kontaktujte nás na adresách
dpo@dzogchen.cz nebo dpo@dzogchen.net.

Vaše korespondence s MKD/IDC
Pokud s námi komunikujete e-mailem, poštovní službou nebo jinou formou komunikace,
můžeme tuto korespondenci a informace obsažené v této zprávě zachovat a použít ji k
zodpovězení vašeho dotazu; nebo uchovat záznam o vaší stížnosti, žádosti o ubytování a
podobně, a to po dobu potřebnou k vyřízení vaší žádosti. Pokud chcete, aby MKD "vymazala"
vaše osobní údaje nebo se jiným způsobem zdržela komunikace s vámi, kontaktujte nás prosím

na adrese dpo@dzogchen.cz . Pokud chcete, aby IDC "vymazala" vaše osobní údaje nebo se
jiným způsobem zdržela komunikace s vámi, kontaktujte nás prosím na adrese
dpo@dzogchen.net.
Poznámka: Pokud požádáte MKD/IDC, aby vás nekontaktoval e-mailem na určité e-mailové
adrese, MKD/IDC si ponechá kopii této e-mailové adresy v seznamu "neposílat" , aby splnila váš
požadavek.

Účel zpracování vašich dat
Jak je vysvětleno výše, zpracováváme vaše údaje, abychom vám poskytli služby, které jste od
nás požadovali, včetně správy členství a držitelství Welcome Card, událostí, certifikací a kurzů.
Tyto informace používáme, abychom s vámi komunikovali o dalších službách, které MKD/IDC
nabízí, abyste se mohli účastnit dění v MKD/IDC v případě, že k tomu máme souhlas.

Co se stane, když nám neposkytnete své údaje
Můžete využít mnoho služeb MKD, aniž byste nám poskytli vaše osobní údaje.
Mnoho informací na našich webových stránkách je k dispozici i těm, kteří nejsou členy MKD.
Pokud jste členem MKD, můžete zadat pouze minimální množství informací (jméno a kontaktní
informace) do profilu, pokud si přejete, přičemž profil můžete kdykoliv upravit a minimalizovat
data, která jsou v něm obsažena.
Některé osobní údaje jsou nezbytné, abychom vám mohli poskytnout služby, které jste si
zakoupili nebo o ně požádali (např. školení, kurzy, rertreaty, semináře apod.), k ověření vaše
identifikace, abychom věděli, že jste vy a nikdo jiný.
Můžete spravovat svá data a údaje u MKD a IDC a můžete kdykoli odhlásit přijímání
komunikace MKD a IDC.

4.

Použití webových stránek dzogchen.cz

Stejně jako u většiny jiných webových stránek, webové stránky MKD www.dzogchen.cz
shromažďují určité informace automaticky a ukládají je do souborů logů. Informace mohou
obsahovat adresy internetového protokolu (IP), oblast nebo obecné umístění, kde počítač nebo
zařízení přistupuje k internetu, typ prohlížeče, operačního systému a další informace o používání
webových stránek MKD, včetně historie stránek, které jste prohlíželi.

Tyto informace používáme k optimalizaci našich stránek, aby lépe vyhovovaly potřebám našich
uživatelů. Můžeme také využít vaši IP adresu, abychom pomohli diagnostikovat problémy s
naším serverem a spravovali naše webové stránky.
Internetové stránky MKD rovněž používají soubory cookie a web beacons. Nesledují uživatele
při užívání webových stránek třetích stran. Neposkytujeme cílenou reklamu třetím stranám a
proto neodpovídáme na signály DNT (Do Not Track).

5.

Cookies a web beacons

Cookies jsou malé textové soubory, které webový server přenáší na pevný disk uživatele pro
účely vedení záznamů. Web beacons jsou průhledné pixelové obrázky, které se používají při
shromažďování informací o používání webových stránek, reakci a sledování e-mailů.
Webové stránky využívají soubory cookie a web beacons, které poskytují vylepšené funkce na
webu (např. výzvy k zadání uživatelského jména a hesla nebo registrace událostí) a souhrnné
údaje o provozu (např. které stránky jsou nejoblíbenější). Tyto soubory cookie mohou být
doručovány v kontextu první strany nebo třetí strany. MKD může také používat cookies a web
beacons ve spojení s e-maily dodávanými MKD. Webové stránky MKD také zaznamenávají
omezené informace o návštěvách našich webových stránek (uživatelský agent, HTTP odkazovač,
poslední URL požadovaná uživatelem, kliknutí na stránky); tyto informace může MKD použít k
analýze obecných modelů provozu a provádění běžné údržby systému. Máte mnoho možností,
pokud jde o správu souborů cookie v počítači. Všechny hlavní prohlížeče umožňují blokování
nebo odstranění souborů cookie ze systému. Chcete-li se dozvědět více o schopnosti spravovat
soubory cookie a web beacons, přečtěte si informace o ochraně osobních údajů ve vašem
prohlížeči.
Na této webové stránce používá MKD službu Google Analytics, web analytickou službu
poskytovanou společností Google, Inc. ("Google"), která sleduje, jak často lidé získávají přístup
k našemu obsahu nebo si ho přečtou. Tyto informace využívá MKD celkově, abychom pochopili,
jaký obsah naši členové považují za užitečný nebo zajímavý, abychom mohli produkovat takový
obsah, kterému budete nejlépe rozumět. Google Analytics používá cookies, aby pomohly
webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace generované cookie o
vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou předávány a uloženy
společností Google na serverech v Evropě. Společnost Google tyto informace použije pro účely
vyhodnocení vašeho využívání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitách webových
stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s
aktivitou webových stránek a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace
také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají
informace jménem společnosti Google. Společnost Google nepřidružuje vaši adresu IP na žádné
další údaje, které společnost Google drží. Soubory cookie můžete odmítnout výběrem

příslušných nastavení prohlížeče, nicméně upozorňujeme, že pokud tak učiníte, funkcionalita
webu MKD může být snížena. Používáním webových stránek MKD souhlasíte s tím, že
společnost Google zpracovává údaje způsobem a za výše uvedenými účely.
MKD také může používat program pro správu komunikace, který využívá soubor cookie, když
uživatel interaguje s přímou komunikací, jako je e-mail. Tento soubor cookie shromažďuje
osobní údaje, jako je vaše jméno, které stránky navštívíte na webových stránkách MKD, historie
návštěv na stránkách MKD, zájem o události z MKD/IDC a podobně. Tyto informace používáme
k vyhodnocení účinnosti naší komunikace. Můžete nastavit prohlížeč tak, aby blokoval tyto
cookies.
Čas od času také provádíme průzkumy, které používáme ke zlepšení našich služeb pro členy
MKD/IDC. Nezachycujeme jednotlivce, ale nahlížíme pouze na souhrnné informace. Účast na
průzkumech je dobrovolná.

6.

Kdy a jak sdílíme informace s ostatními

Informace o vás jsou zpracovávány v souvislosti s vaším členstvím nebo osobním profilem.
Osobní informace, které MKD/IDC shromažďuje, jsou uloženy v jedné nebo více databázích,
které provozují třetí strany umístěné v Evropě. Tyto třetí strany nepoužívají nebo nemají přístup
k vašim osobním údajům za jiným účelem, než je ukládání a vyhledávání v cloudu, a jsou
povinni dodržovat přísná technická a organizačně bezpečnostní opatření, která zajistí integritu a
důvěrnost vašich osobních údajů.
Vaše osobní údaje jinak neposkytujeme třetím stranám k jejich nezávislému použití, ledaže:
• o to požádáte nebo k tomu udělíte výslovný souhlas;
• je to ve spojení s akcemi pořádanými MKD/IDC, kde jste se zaregistrovali, a pouze pro účely
této organizace, za předpokladu, že třetí strana nebude oprávněna používat data pro vlastní
účely po příslušné události;
• informace jsou poskytovány v souladu se zákonem (například příkaz k prohlídce, předvolání
nebo soudní příkaz), prosadit dohodu, kterou máme s vámi, nebo chránit naše práva, majetek
nebo bezpečnost, nebo práva chránit majetek nebo bezpečnost našich členů nebo jiných;
• informace mohou být poskytnuty společnosti Shang Shung Foundation (SSF), která v našem
zastoupení provádí některé vzdělávací a knižní, vydavatelské funkce a jedná jako zpracovatel
dat, což je podloženo konkrétní písemnou dohodou o zpracování dat;
• je třeba řešit nouzové situace nebo neočekávané důsledky vaší karmy (vyšší moci) s vaším
souhlasem;

• je třeba řešit spory, nároky osob, které prokazují zákonnou oprávněnost jednat ve vašem
zájmu;
• prostřednictvím adresáře členů MKD/IDC, jste-li členem nebo držitelem Welcome Card.
Ve všech výše uvedených případech sdílíme vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro příslušné
účely a zajistíme, aby existoval platný právní základ pro takový převod příslušnému příjemci.
Můžeme také shromáždit anonymizovaná a souhrnná data o našich členech a návštěvnících
webových stránek a zveřejnit výsledky takových souhrnných (ale ne osobně identifikovatelných)
informací našim partnerům, jako jsou nepřipojené Lingy, což znamená Lingy, které nejsou
právně sladěni s IDC nebo jsou v proces slučování s IDC. Seznam dosud nepřidružených Lingů
bude předložen na požádání.
Webové stránky MKD mohou používat rozhraní se stránkami sociálních sítí, jako je Facebook.
Pokud se rozhodnete “lajkovat”nebo sdílet informace z webových stránek MKD prostřednictvím
těchto služeb, měli byste si prohlédnout zásady ochrany osobních údajů této služby. Pokud jste
členem některé ze sociálních sítí, mohou rozhraní umožnit serveru sociálních sítí propojit vaši
návštěvu s vašimi osobními údaji.

7.

Přenosy osobních údajů

Přenos osobních údajů z EU do USA
MKD sídlí v Praze, v České republice, IDC sídlí v Arcidosso, v Itálii. Informace, které
shromáždíme od vás, budou zpracovány v České republice a v Itálii.
Spojené státy ani nepožádaly, ani nepřijaly rozhodnutí o "přiměřenosti" od Evropské komise
podle článku 45 GDPR.
MKD/IDC uplatňuje vhodná opatření k ochraně soukromí a bezpečnosti vašich osobních údajů a
k jejich použití pouze v souladu s vaším vztahem k MKD/IDC a postupy popsanými v tomto
oznámení o ochraně osobních údajů.
MKD/IDC také minimalizuje riziko pro vaše práva a svobody tím, že neshromažďuje ani
neukládá konkrétní kategorie údajů o vás, kromě vašich náboženských přesvědčení, které jsou
nevyhnutelně zpracovávány povahou MKD/IDC.

8.

Vaše práva plynoucí ze zpracování
osobních údajů

Zákony o ochraně soukromí GDPR a další právní dokumenty zemí poskytují obvyklá práva
subjektům údajů. Dobré vysvětlení je k dispozici na webových stránkách Evropské komise v
sekci právní předpisy.
Toto oznámení o ochraně osobních údajů je určeno k poskytnutí informací o tom, jaké osobní
údaje MKD shromažďuje o vás a jak je používá. Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte nás na
adrese dpo@dzogchen.cz.
Pokud si přejete potvrdit, že MKD zpracovává vaše osobní údaje nebo mít přístup k osobním
údajům, které MKD o vás má, kontaktujte nás na adrese dpo@dzogchen.cz.
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
• právo na přístup k osobním údajům;
• právo na opravu;
• právo na výmaz („právo být zapomenut“);
• právo na omezení zpracování údajů;
• právo vznést námitku proti zpracování; a
• právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.
Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.
Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese
dpo@dzogchen.cz.
Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
(www.uoou.cz).
Právo na přístup znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které
se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu,
komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz,
omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě
zpracování vašich osobních údajů k automatickému rozhodování. Také máte právo získat kopii
vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme
požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění vašich
osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné
pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii)
vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro
zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.
Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně
zpracování vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování vašich osobních údajů tak, že tyto
můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo
obhajoby právních nároků.
Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních
údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu.
Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše
osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
Pokud nemůže být přístup poskytnut v přiměřeném časovém rámci, MKD vám sdělí datum, kdy
budou informace poskytnuty, tato lhůta může být v případě potřeby prodloužena o další dva
měsíce s přihlédnutím ke složitosti a počtu žádostí. Pokud z nějakého důvodu bude přístup k
údajům odepřen, MKD poskytne vysvětlení, proč byl přístup odepřen.

9.

Bezpečnost vašich informací

Za účelem ochrany soukromí údajů a osobně identifikujících informací, které předáváte
prostřednictvím používání těchto webových stránek, provádíme fyzické, technické a
administrativní zabezpečení. Aktualizujeme a testujeme naše bezpečnostní technologie.
Omezujeme na nezbytný přístup k vašim osobním údajům těm členům MKD, kteří potřebují znát
informace, které vám poskytují výhody nebo služby. Navíc školíme vybrané členy MKD v
oblasti důvěrnosti a zachování soukromí a bezpečnosti vašich informací. Snažíme se přijmout
vhodná disciplinární opatření k prosazování odpovědnosti našich členů v oblasti soukromí.

10. Ukládání a uchovávání dat
Vaše osobní data jsou uložena u MKD a IDC na serverech umístěných v Evropě.
MKD/IDC uchovává data po dobu trvání členství člena MKD/IDC.

Jakékoli informace týkající se subjektů údajů, kteří se nestávají členy MKD/IDC nebo držiteli
Welcome Card, ale zúčastnili se nějaké události MKD/IDC nebo kurzu, nejsou zpracovávány
později, než je nezbytně nutné pro poskytnutí dané služby.
Jakékoli informace, které zpracováváme na základě vašeho výslovného souhlasu, budou
vymazány ihned poté, co bude váš souhlas zrušen.
Pro další informace o tom, kde a jak dlouho jsou vaše osobní údaje uloženy, a další informace o
vašich právech na vymazání a přenositelnosti, se obraťte na pověřenou osobu pro ochranu
osobních údajů MKD na adrese dpo@dzogchen.cz

11. Změny a aktualizace oznámení o
ochraně osobních údajů
Používáním této webové stránky vyjadřujete souhlas s podmínkami obsaženými v tomto
oznámení o ochraně osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s některou z těchto podmínek, neměli
byste používat tyto webové stránky ani žádné výhody či služby MKD/IDC.
Vzhledem k tomu, že se naše organizace, členství i podmínky čas od času mění, očekává se, že
se toto oznámení o ochraně osobních údajů může změnit také. Vyhrazujeme si právo kdykoliv, z
jakéhokoli důvodu, bez upozornění, pozměnit oznámení o ochraně osobních údajů. Budeme
zasílat pravidelná upozornění o podstatných změnách podmínek ochrany a zpracování osobních
údajů, ale měli byste i sami kontrolovat naši webovou stránku, abyste znali platné znění
oznámení o ochraně osobních údajů. Ustanovení obsažená v tomto dokumentu nahrazují všechna
předchozí oznámení nebo prohlášení týkající se našich postupů ohledně ochrany osobních údajů
a podmínek, kterými se řídí používání těchto webových stránek.

12. Otázky, obavy nebo stížnosti
Obraťte se na pověřenou osobu pro ochranu osobních údajů na adrese dpo@dzogchen.cz.

