Privacy Notice

Ochrana osobních údajů

Alumni Club
All our former employees can become members of the
Alumni Club. Through the Club you may gain access to the
extensive PwC community and hopefully also to various
sources of information. The Club is open for all former PwC
employees, irrespective of their former job position, length of
their employment with PwC or their chosen career after
leaving the firm.

Alumni klub
Všichni naši bývalí zaměstnanci se mohou stát členy
Alumni klubu. Jeho prostřednictvím můžete získat
přístup k široké komunitě PwC a doufáme rovněž k
zajímavým informacím. Klub je otevřený pro všechny
bývalé zaměstnance bez ohledu na pozici nebo délku
jejich působení v PwC, nebo na to, jakou další kariéru si
zvolili po odchodu z firmy.

Security
We take all personal data security very seriously. We adhere
to generally accepted security standards and our own
information security management system is subject to
independent certification on information security by
ISO/IEC 27001: 2013 standard. We have implemented a
framework of principles, procedures, and training regulating
personal data protection, confidentiality, and security, and
we verify the appropriateness of the measures implemented
in order to ensure data security on a regular basis.

Zabezpečení
Zabezpečení osobních údajů nebereme v žádném případě
na lehkou váhu. Dodržujeme mezinárodně uznávané
bezpečnostní standardy a náš systém řízení bezpečnosti
informací je předmětem nezávislého osvědčení o splnění
požadavků normy ISO/IEC 27001: 2013. Máme zaveden
rámec zásad, postupů a školení, které upravují ochranu
údajů, důvěrnost a zabezpečení, a pravidelně ověřujeme
vhodnost opatření, která jsme zavedli za účelem zajištění
bezpečnosti údajů, které uchováváme.

Collection of personal data
PwC processes personal data in relation to your membership
in the Alumni Club. We collect personal data directly from
you. In connection with this Club, we will collect your contact
details (email, phone number) and identification data (name
and last name) and information concerning your current
employment and employment at PwC.
In connection thereto, we would like to ask you to refrain
from revealing any personal data belonging to the “special
categories of personal data”. This includes the information
on racial or ethnic origin, political opinions, religious or
philosophical beliefs, or trade union membership, and the
processing of genetic data, biometric data (for the purpose of
uniquely identifying a natural person), data concerning
health or data concerning a natural person’s sex life or sexual
orientation.

Shromažďování osobních údajů
Společnost PwC bude v souvislosti s Vaší účastí v Alumni
klubu zpracovávat Vaše osobní údaje. Tyto údaje
získáváme přímo od Vás. V souvislosti s Vaší účastí v
Alumni klubu budeme shromažďovat Vaše kontaktní
(email, telefon) a identifikační údaje (jméno a příjmení)
a informace ohledně Vašeho aktuálního zaměstnání a
zaměstnání v PwC.
V této souvislosti si Vás dovolujeme požádat, abyste nám
neposkytovali žádné osobní údaje patřící do “speciální
kategorie osobních údajů”. Konkrétně se jedná o údaje
vypovídající o Vašem rasovém či etnickém původu,
politických názorech, náboženském vyznání či
filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech,
včetně Vašich genetických údajů či biometrických údajů
(sloužících k Vaší jedinečné identifikaci) a údajů o
zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální
orientaci.

Use of personal data
Your personal data may be used for the purposes of:
● Informing you about news and professional
information in the areas of taxes, law and business.
● Informing you about events, professional
workshops and training organised by PwC.
● Providing benefits within the Alumni Club.
● Administrative operations connected with running
the Alumni Club.

Používání osobních údajů
Vaše osobní údaje můžeme používat za účelem:
● informování Vás o aktualitách a odborných
informacích v oblasti daní, práva a byznysu,
● informování Vás o akcích, školeních a
odborných kurzech organizovaných PwC,
● poskytnutí výhod v rámci Alumni klubu,
● administrativní činnosti související s vedením
Alumni klubu.

Legal grounds for processing
We shall process your personal data based on your consent
to your membership in the Alumni Club for the period of your
membership in the program, based on our legitimate interest
consisting in administrative activities to run the Club and
related communication and possibly (in specific cases) based
on the contract closed with you in connection with your
membership in the Alumni Club (e.g. Alumni Referral
Program) in compliance with relevant data protection
legislation, mainly but not
limited to the REGULATION (EU) 2016/679 OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27

Právní základ zpracování
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě
Vašeho souhlasu s účastí v Alumni klubu, a to po dobu
trvání Vaší účasti v klubu, na základě našeho
oprávněného zájmu na provádění administrativních
činností souvisejících s vedením klubu a související
komunikaci, případně (ve specifických případech) na
základě smlouvy uzavřené s Vámi v souvislosti s Vaším
členstvím v Alumni klubu (například Alumni referral
program) v souladu s příslušnými právními předpisy o
ochraně údajů, zejména, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27.

April 2016 on the protection of natural persons with regard
to the processing of personal data and on the free movement
of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General
Data Protection Regulation) and the Act No. 110/2019 Coll,
on Personal Data Processing, as amended.

dubna 2016 o ochraně fyzických osob s o zpracování
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46 / ES (Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Data storage
Your personal data will be only processed for the period of
your membership in the Alumni Club. You can withdraw your
consent to your membership in the Alumni Club at any time
at cz_privacy@pwc.com. Withdrawal of consent does not
affect the lawfulness of processing based on consent before
its withdrawal.

Uchovávání údajů
Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu
Vašeho členství v Alumni klubu. Souhlas s Vaší účastí v
Alumni klubu můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím
cz_privacy@pwc.com. Odvoláním souhlasu není dotčena
zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho
odvoláním.

Data disclosure and processing locations
Personal data may solely be disclosed to third parties if
permissible by law. In order to disclose personal data to third
parties, we adhere to contractual provisions and security
mechanisms on data protection, and we adhere to our data
protection, confidentiality and security standards.
As we belong to a global network of companies, our business
activities occasionally require us to use the services of third
parties located abroad. In consequence, personal data may
be transferred outside the country where we or our clients are
located.
As for personal data subject to EU legal regulations, we
inform you that cross-border transfers may include countries
outside the European Economic Area (hereinafter referred to
as the “EEA”) and countries that do not have laws that
provide specific protection of personal information. We have
adopted measures to ensure that all personal data is provided
with the relevant protection and to ensure that all transfers
of personal data outside the EEA take place in compliance
with the law. As regards personal data transfers outside the
EEA to a country that is not marked by the European
Commission as a country providing an appropriate level of
personal data protection, transfers will take place based on a
contract including EU requirements on personal data
transfers outside the EEA, such as standard contractual
clauses approved by the European Commission.
Personal data processed by PwC may be transferred to:
● Other PwC member firms (for more information on
PwC
network,
click
at www.pwc.com/structure). For more details
on the location of our member firms, feel free to visit
our
website
at https://www.pwc.com/gx/en/about/offic
e-locations.html#/.
If
necessary
for
administrative purposes, we may disclose your
personal data to other PwC member firms.
● Third
parties
providing
us
with
applications/functionalities,
data
processing
services or IT services.
● In order to provide our services, we are assisted by
certain third parties which help us provide, operate
and manage our internal IT systems. These include
the providers of information technologies, software
based on cloud solutions, such as services, identity
management, website hosting and management,
data analysis, data backup, security and cloud
storage services. Servers where this cloud
infrastructure is operated and which enable its
operation are used in secured data centres all over
the world and personal data may be stored on any
of those.

Sdílení údajů a místa jejich zpracování
Osobní údaje budeme sdílet s jinými osobami jen tehdy,
bude-li to právně přípustné. Při sdílení údajů s jinými
osobami uplatňujeme smluvní ujednání a bezpečnostní
mechanismy k ochraně údajů a dodržování našich
standardů ochrany osobních údajů, důvěrnosti a
zabezpečení.
Jsme součástí globální sítě společností a příležitostně
můžeme využít pro svou činnost třetí osoby, které se
nacházejí v jiných zemích. V důsledku toho mohou být
osobní údaje předávány mimo země, kde se nacházíme
my a naši klienti.
Pokud jde o osobní údaje podléhající právním předpisům
EU, upozorňujeme, že přeshraniční předávání může
směřovat do zemí mimo Evropský hospodářský prostor
(dále jen „EHP“) a do zemí, které nemají právní předpisy
upravující zvláštní ochranu osobních údajů. Přijali jsme
kroky k tomu, aby veškeré osobní údaje byly poskytovány
s odpovídající ochranou, a aby veškeré předávání
osobních údajů mimo EHP probíhalo v souladu s
právními předpisy. V případě předávání osobních údajů
mimo EHP do země, kterou Evropská komise neoznačila
za zemi zajišťující odpovídající úroveň ochrany osobních
údajů, bude předávání probíhat na základě smlouvy,
která bude zahrnovat požadavky EU na předávání
osobních údajů mimo EHP, jako jsou například
standardní smluvní doložky schválené Evropskou
komisí.
Osobní údaje, které zpracováváme, mohou být předány:
● Jiným členským společnostem PwC (vice
informací o PwC společnostech je k dispozici
na www.pwc.com/structure).
Pro
podrobnosti o umístěních našich členských
společností navštivte
naše
webové
stránky https://www.pwc.com/gx/en/abo
ut/office-locations.html#/. Osobní údaje
můžeme sdílet s jinými členskými společnostmi
PwC, je-li to nezbytné pro administrativní účely.
● Třetím stranám, které nám poskytují
aplikace/funkcionality, služby zpracování údajů
nebo služby IT.
● Při poskytování našich služeb nám asistují
některé třetí strany, které nám pomáhají
poskytovat, provozovat a řídit naše vnitřní IT
systémy. Jedná se například o poskytovatele
informačních technologií, softwaru založeného
na cloudovém řešení jako služby, správy identit,
hostingu a správy webových stránek, analýzy
dat, zálohování dat, zabezpečení a ukládání
dat. Servery, na kterých je provozována tato
cloudová infrastruktura a které umožňují její
provozování, se nacházejí v zabezpečených

●
●
●
●

Third parties assisting us in the provision of goods,
services or information.
Auditors or other professional advisers.
Police authorities as well as other governmental and
administrative authorities or other third parties in
compliance with applicable legal regulations.
From time to time, we may receive a request from
third parties who are authorised to become familiar
with personal data, e.g. for the purposes of
inspection of our adherence to applicable legal
regulations, investigation of suspected criminal
activities or for the purposes of creation of rights or
their exercising or defence. Such requests for
personal data will only be satisfied if we are
authorised to do so in compliance with applicable
legal regulations.

●
●
●

●

datových centrech po celém světě a osobní údaje
mohou být ukládány na kterémkoli z nich.
Třetím stranám, které nám jinak asistují při
poskytování zboží, služeb nebo informací.
Auditorům a jiným odborným poradcům.
Policejním a jiným státním a správním
orgánům nebo jiným třetím osobám podle
platných právních předpisů a v souladu
takovými předpisy.
Příležitostně můžeme obdržet žádost třetích
osob, které mají oprávnění seznamovat se s
osobními údaji, například pro účely kontroly,
zda dodržujeme platné právní předpisy,
vyšetřování podezření z trestné činnosti, či pro
účely vzniku, uplatňování nebo obrany
práv. Takové žádosti o osobní údaje vyhovíme
jen tehdy, pokud jsme k tomu oprávněni v
souladu s platnými právními předpisy.

Data controller and contact details
The data controller is any of the following companies, i.e.
PricewaterhouseCoopers
Česká
republika,
s.r.o.,
PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář,
PricewaterhouseCoopers
Audit,
s.r.o.
or
PricewaterhouseCoopers
IT
Services,
s.r.o., PricewaterhouseCoopers
IT
Services
Limited,
odštěpný závod, as your former employer.

Správce údajů a kontaktní údaje
Správcem Vašich osobních údajů je kterákoli ze
společností PricewaterhouseCoopers Česká republika,
s.r.o., PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní
kancelář, PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. nebo
PricewaterhouseCoopers
IT
Services,
s.r.o., PricewaterhouseCoopers IT Services Limited,
odštěpný závod, jako Váš bývalý zaměstnavatel.

For any enquiries concerning this Privacy Statement or on
how and why we process personal data, feel free to contact us
at:

Máte-li jakékoli dotazy ohledně tohoto prohlášení o
ochraně soukromí nebo ohledně toho, jak a proč
zpracováváme osobní údaje, kontaktujte nás na adrese:

Email address: cz_dpo@pwc.com

Email: cz_dpo@pwc.com

PricewaterhouseCoopers
Česká
republika,
Hvězdova 1734/2c, Nusle, Postcode: 140 00 Prague 4

s.r.o.

PricewaterhouseCoopers
Česká
republika,
Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4

s.r.o.

Legal rights of natural persons in relation to
personal data and how to exercise them
Individuals have certain rights to their personal data and
data controllers are obliged to fulfil such rights. Provided
that we decide how and why your personal data is to be
processed, we are the data controller, in which case we
provide further information on the rights arising to natural
persons and how to exercise such rights.

Práva fyzických osob a způsob jejich uplatnění
Jednotlivci mají určitá práva ke svým osobním údajům a
správci osobních údajů jsou povinni taková práva
naplňovat. Rozhodujeme-li, jak a proč budou
zpracovávány osobní údaje, jsme správcem údajů a níže
pro tento případ uvádíme další informace o právech,
která příslušejí fyzickým osobám a jakým způsobem mají
být uplatněna.

Access to personal data
You have the right to access the personal data that we, being
the data controller, store about you. This right may be
exercised by sending an email to cz_dpo@pwc.com.

Přístup k osobním údajům
Máte právo na přístup k osobním údajům, které
uchováváme jako správce údajů. Toto právo lze uplatnit
zasláním e-mailu na adresu cz_dpo@pwc.com.

Rectification of personal data
Should you wish to update personal data provided to us, feel
free to send us an email at cz_dpo@pwc.com or to contact
us by means of the relevant registration website or by
modifying your personal data stored in the relevant
application which you used for registration.

Změna osobních údajů
Chcete-li aktualizovat osobní údaje, které jste nám
poskytli,
můžete
nám
poslat
e-mail
na
adresu cz_dpo@pwc.com nebo
nás
případně
kontaktovat prostřednictvím relevantní registrační
webové stránky nebo změnou osobních údajů uložených
v relevantní aplikaci, ve které jste se registrovali.
Bude-li to prakticky možné, jakmile budeme
informováni, že jakékoli osobní údaje, které
zpracováváme, již nejsou přesné, provedeme (případně)
příslušné opravy na základě Vámi aktualizovaných
informací.

If it is realisable, once we get informed of the fact that any of
your personal data processed by us is inaccurate, we will
perform (if need be) the relevant rectification based on your
information update.
Consent withdrawal

Odvolání souhlasu

If we process your personal data based on your consent, you
may withdraw the granted consent at any time. Please send
us
your
consent
withdrawal
by
email
at cz_privacy@pwc.com.

Pokud zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho
souhlasu, máte právo udělený souhlas kdykoli
odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním Vašich
osobních údajů nám prosím zašlete e-mail na
adresu cz_privacy@pwc.com.

Right to restrict or to object to personal data
processing
You have the right to restrict your personal data or to object
to your personal data processing at any time due to
reasonable cause associated with your specific situation
unless the processing is required by legal regulations.
In such case, we will no longer process your personal data or
restrict its processing unless we are able to prove major
legitimate grounds for the processing or for determination or
exercising legal entitlements or defence against such
entitlements.

Právo omezit nebo vznést námitku proti
zpracování osobních údajů
Máte právo kdykoli omezit nebo vznést námitku proti
zpracování svých osobních údajů, a to z přiměřených
důvodů souvisejících s Vaší konkrétní situací, pokud
zpracování nevyžadují právní předpisy.
V takovém případě nebudeme dále zpracovávat osobních
údaje nebo jejich zpracování omezíme, nebudeme-li
schopni prokázat závažné oprávněné důvody pro
zpracování nebo pro určení či uplatnění právních nároků
nebo obranu proti takovým nárokům.

Further rights of data subjects
This Privacy Statement aims to provide information about
the kind of personal data we collect about you and how we
use it. Similarly to the aforementioned right of access, right
to rectification and restriction of processing or right to object
to processing, natural persons may have other rights with
respect to their personal data that we store, such as the right
to erasure and right to data portability.
Should you wish to exercise any of the aforementioned rights,
please email us at cz_dpo@pwc.com.

Další práva subjektů údajů
Účelem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je
poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje o Vás
shromažďujeme a jak je používáme. Stejně jako výše
uvedená práva na přístup, změnu a omezení zpracování
nebo na podání námitky proti zpracování mohou mít
fyzické osoby i další práva ve vztahu k osobním údajům,
které uchováváme, jako je například právo na výmaz a
právo na přenositelnost údajů.
Pokud chcete uplatnit některá z těchto práv, zašlete
prosím e-mail na adresu cz_dpo@pwc.com.

Complaints
Despite the fact that we believe there will be no reason for
you to complain, if you do intend to file a complaint with
respect to the use of your personal data by us, please send us
an
email
describing
you
complaint
at cz_dpo@pwc.com. Any complaints we receive will be
looked into and dealt with.
Furthermore, you have the right to file a complaint with the
Office for Personal Data Protection (posta@uoou.cz).
Other information concerning your rights and the procedure
for filing a complaint can be found at www.uoou.cz.
For more details about processing of your personal data,
please visit our web page at https://www.pwc.com/cz/en/onas/ochrana-osobnich-udaju.html.

Changes to this Privacy Statement
We acknowledge that our obligation to maintain
transparency is not a one-time issue, therefore, we will
update this Privacy Statement on a regular basis.
This Privacy Statement was last updated on 1 December
2021.

Stížnosti
Věříme, že to nikdy nebude třeba, ale kdybyste přesto
chtěli podat stížnost ohledně našeho používání Vašich
osobních údajů, zašlete prosím e-mail s podrobnostmi o
Vaší stížnosti na adresu cz_dpo@pwc.com. Jakékoli
stížnosti, které obdržíme, prošetříme a vyjádříme se k
nim.
Máte rovněž právo podat stížnost k Úřadu na ochranu
osobních údajů (posta@uoou.cz). Další informace o
svých právech a způsobu podání stížnosti naleznete
na www.uoou.cz.
Pro další informace o zpracování Vašich osobních údajů
prosím
navštivte
naše
webové
stránky,
https://www.pwc.com/cz/cs/o-nas/ochrana-osobnichudaju.html.
Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních
údajů
Jsme si vědomi, že povinnost k zachování
transparentnosti není jednorázovou záležitostí, a
budeme proto toto prohlášení o ochraně osobních údajů
pravidelně aktualizovat.
Toto prohlášení o ochraně soukromí bylo naposledy
aktualizováno dne 1. prosince 2021.

