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INFORMACE O OCHRANĚ ÚDAJŮ RESPONDENTŮ Z PANELU ZPROSTŘEDKOVÁVANÝCH KLIENTOVI 
(dále jen „GDPR informace“) 

 
Jak můžete kontaktovat správce Vašich údajů? 
 

 Za zpracování Vašich údajů ponese odpovědnost obchodní společnost Perfect Crowd s.r.o., IČ: 275 87 673, 
se sídlem Tusarova 1235/32, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 117254, která je správcem Vašich údajů (dále jen „společnost 
Perfect Crowd“). 

 

 Kontaktní údaje společnosti Perfect Crowd 
 adresa:  Tusarova 1235/32  

Praha 7 - Holešovice 
PSČ 170 00 

 e-mailová adresa:  info@perfectcrowd.com 
 

 Společnost Perfect Crowd není povinna jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. 
 
Jaké kategorie Vašich údajů bude společnost Perfect Crowd zpracovávat? 
 

 Společnost Perfect Crowd bude zpracovávat pouze Vaše obecné údaje, nikoli údaje spadající do zvláštní 
kategorie údajů (tj. údaje vypovídající o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském 
vyznání či filozofickém přesvědčení nebo o členství v odborech, dále genetické údaje, biometrické údaje za 
účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údaje o zdravotním stavu, o sexuálním životě či sexuální 
orientaci). 

 
Z jakého právního důvodu, za jakým účelem a jaké Vaše údaje bude společnost Perfect Crowd 
zpracovávat? 
 

 Za předpokladu, že společnosti Perfect Crowd udělíte „souhlas“, bude tato společnost zpracovávat Vaše 
údaje v rozsahu zejména jméno a příjmení, kontaktní údaj, konkrétní segmentační kritéria a termín rozhovoru, 
a to za účelem zajištění respondentů pro výzkumy, které si budou provádět sami klienti společnosti Perfect 
Crowd.   
 

 Společnost Perfect Crowd bude dále zpracovávat Vaše údaje v rozsahu zejména jméno a příjmení, kontaktní 
údaj, konkrétní segmentační kritéria a termín rozhovoru, z důvodu „oprávněného zájmu“, a to konkrétně zájmu 
společnosti Perfect Crowd na tom, aby mohla hájit svá práva a oprávněné zájmy vyplývající ze smluvních 
vztahů s klienty.  
 

Po jak dlouhou dobu bude společnost Perfect Crowd Vaše údaje zpracovávat? 
 

 Údaje zpracovávané z důvodu „souhlasu“ bude společnost Perfect Crowd zpracovávat po dobu, po kterou 
budete souhlasit se zpracováním Vašich údajů, resp. dokud Váš souhlas se zpracováním Vašich údajů 
neodvoláte, nejdéle však do okamžiku předání Vašich údajů klientům. 

  

 Údaje zpracovávané z důvodu „oprávněného zájmu“ bude společnost Perfect Crowd zpracovávat po dobu, po 
kterou lze uplatnit práva a povinnosti ze smluvních vztahů s klienty. 

 
Co se stane s údaji obsaženými v rekrutačních dotaznících? 
 

 Údaje obsažené v rekrutačních dotaznících budou uloženy v pseudonymizované formě v databázi odlišné od 
panelu, v němž jste registrován/a.  
 

 Rekrutační dotazníky neobsahují údaje spadající do zvláštní kategorie. 
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Kdo jsou příjemci Vašich údajů? A komu Vaše údaje společnost Perfect Crowd předává? 
 

 Veškeré Vaše údaje budou zpracovávat zejména zaměstnanci společnosti Perfect Crowd a dále pak její 
dodavatelé, kteří se společností Perfect Crowd spolupracují při realizaci výzkumů na základě příslušných 
dodavatelských smluv, které s nimi má uzavřené, a kteří, jako zpracovatelé údajů, mají se společností Perfect 
Crowd uzavřenu smlouvu o zpracování údajů.  
 

 Vaše údaje, které bude společnost Perfect Crowd zpracovávat na základě „souhlasu“, bude předávat 
klientům. 

 

 Vaše údaje, které bude společnost Perfect Crowd zpracovávat na základě „oprávněného zájmu“, může předat 
případně též svému právnímu zástupci a/nebo příslušnému soudu. 

 

 Vaše údaje společnost Perfect Crowd nepředává do třetích zemí ani mezinárodním organizacím. 
 
Jaká budete mít práva v souvislosti s ochranou Vašich údajů? 
 

 Právo na přístup k údajům, a to: 
 právo získat od společnosti Perfect Crowd potvrzení o tom, zda Vaše údaje zpracovává či nezpracovává 
 právo získat přístup k údajům, tj. kopii zpracovávaných údajů 
 právo získat přístup k informacím týkajícím se zpracování Vašich údajů, přičemž veškeré tyto informace 

jsou obsaženy v této GDPR informaci 
 

 Právo na opravu údajů, a to: 
 právo na opravu nepřesných údajů 
 právo na doplnění neúplných údajů 
 

 Právo na výmaz, a to v těchto případech: 
 pomine poslední účel zpracování údajů 
 odvoláte souhlas se zpracováním údajů 
 vznesete námitky proti zpracování údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování 
 protiprávní zpracování údajů 
 stanoví tak právní řád Evropské unie nebo České republiky 
ledaže je zpracování údajů potřebné pro výkon práva na svobodu a informace, pro splnění právní povinnosti 
stanovené právním řádem Evropské unie nebo České republiky, pro splnění úkolu ve veřejném zájmu, pro 
účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, 
nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků 

 

 Právo na omezení zpracování údajů, a to v těchto případech: 
 popření přesnosti údajů po dobu, než společnost Perfect Crowd přesnost údajů ověří 
 protiprávní zpracování údajů, Vy však odmítáte jejich výmaz a žádáte omezení jejich použití 
 údaje nejsou třeba pro žádný z účelů zpracování, Vy je však požadujete pro určení, výkon a obhajobu 

právních nároků 
 vznesete námitky proti zpracování údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování 
ledaže dáte ke zpracování údajů souhlas nebo existuje důvod určení, výkonu nebo obhajoby právních 
nároků, důvod ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo důvod veřejného zájmu Evropské unie 
nebo České republiky  
 

 Právo vznést námitku proti zpracování údajů zpracovávaných na základě oprávněného zájmu společnosti 
Perfect Crowd 
 společnost Perfect Crowd musí prokázat závažné důvody pro zpracování údajů, které převažují nad 

Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon a obhajobu právních nároků, jinak je povinna 
Vaše údaje smazat 
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 Právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to: 
 písemně na adrese:  Pplk. Sochora 27  

Praha 7 - Holešovice 
PSČ 170 00 

 e-mailem na e-mailové adrese:  posta@uoou.cz 
 telefonicky na telefonním čísle:  +420 234 665 111 
 faxem na telefonním čísle:  +420 234 665 444 

 

 Právo na přenositelnost údajů, a to: 
 právo získat údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu 
 právo, aby společnost Perfect Crowd předala údaje jinému správci údajů, je-li to technicky proveditelné 

 
Do kdy bude muset společnost Perfect Crowd reagovat na Vaši žádost týkající se výkonu některého 
z Vašich práv? 
 

 Na Vaši žádost týkající se výkonu kteréhokoli z výše uvedených práv je společnost Perfect Crowd povinna 
reagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Ve výjimečných 
případech (vzhledem ke složitosti žádosti a celkovému počtu žádostí) může společnost Perfect Crowd 
prodloužit lhůtu o další dva měsíce, musí Vás o tom ale informovat, a to včetně důvodů pro prodloužení lhůty.  

 
Bude společnost Perfect Crowd používat Vaše údaje k automatizovanému rozhodování a/nebo 
profilování? 
 

 Společnost Perfect Crowd nebude používat Vaše údaje ani k automatizovanému rozhodování ani k 
profilování. 

 
Závěr 
 

 Tato GDPR informace nabývá účinnosti dnem, kdy ji vezmete na vědomí. 
  

 V případě změny jakékoli skutečnosti uvedené v této GDPR informaci je společnost Perfect Crowd povinna 
Vám tuto skutečnost bezodkladně oznámit. 

 

 Ochrana osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 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) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, v účinném znění. 


