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Zpracování osobních
údajů
Co jsou osobní údaje?
Osobní údaje představují informace, kterými je možné identifikovat fyzickou osobu. U identifikovatelné
osoby lze zjistit totožnost buď přímo, nebo nepřímo, tedy pomocí identifikátorů jako je jméno,
identifikační číslo, adresa, online identifikátor nebo za pomoci jednoho či více faktorů, jež jsou pro
danou fyzickou osobu specifické jako např. fyzická, fyziologická, genetická, duševní, ekonomická,
kulturní nebo sociální identita.

-

Shromažďování osobních údajů o návštěvnících našich webových stránek:
O Žádné osobní údaje jakékoliv povahy neshromažďujeme.

Co jsou citlivé osobní údaje?
Jedná se o osobní údaje o rase nebo etnickém původu, o politických, náboženských nebo filozofických
přesvědčeních či příslušnosti k různým odborům, dále o genetické údaje a biometrická data umožňující
jednoznačnou identifikaci osoby, údaje o zdravotním stavu nebo informace o sexuálních vztazích dané
osoby nebo o její sexuální orientaci.

Použití osobních citlivých údajů dosud žijících osob v rámci interaktivních
map:
Naše interaktivní mapy obsahují citlivé osobní informace o žijících osobách a dalších, kteří zemřeli
v posledních deseti letech. Použití těchto informací vychází výhradně z už předem zveřejněných a veřejně
přístupných materiálů, kdy dosud žijící a v posledních deseti letech zesnulé osoby souhlasily s vydáním a
veřejným užíváním těchto údajů. Jinými slovy využíváme údaje, jež byly už předem přístupné v knihách,
článcích, televizních dokumentech a videorozhovorech. Webové stránky tudíž neobsahují žádné citlivé
materiály dosud žijících nebo během posledních deseti let zesnulých osob, a to k datu uvedenému
v záhlaví tohoto dokumentu.
Máte-li pochybnosti, odkud byly vaše údaje přejaty, nahlédněte do pododkazu ‚Bibliografie‘. Naleznete jej
v základním menu pod záložkou ‚Více’ –> ‚Bibliografie‘.
V souvislosti se spuštěním projektu dne 19. září 2018 jsme rozeslali žádost o vyplnění prohlášení o souhlasu
s použitím osobních údajů osob uváděných na našich stránkách a od všech jsme souhlas obdrželi.
Pokud si na stránkách přejete něco upravit, aktualizovat nebo z vašich citlivých osobních údajů cokoliv
odstranit, kontaktujte prosím redakci pomocí e-mailu danishjewsintheresienstadt@outlook.com, načež tyto
údaje budou upraveny, aktualizovány nebo ze stránek odstraněny, a to do 72 hodin po obdržení vašeho emailu.
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Neposkytujeme žádné citlivé osobní údaje spolupracovníkům třetích stran. Pokud by se to mělo změnit,
může k tomu dojít jen s vaším souhlasem.
Webové stránky jsou projektem spadajícím pod sdružení Studií nacismu a holocaustu. Jejich kontaktní údaje
lze nalézt na domovské stránce: www.nnhs.dk

