str. 1

pŘEHLED ÚČASTI NA PROFESNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
(evidenční záznam)
o účasti auditora / asistenta auditora (dále jen „asistenta“) na profesním vzdělávání v roce 2020
podle Vnitřního předpisu pro kontinuální profesní vzdělávání Komory auditorů ČR (s účinností od 1. 1. 2020)**)
Tento formulář je možné vyplnit přímo elektronicky na www.kacr.cz / Pro členy / On-line formuláře

Příjmení, jméno, titul auditora / asistenta:

Ev. č./Reg. č. auditora/asistenta:

Příjmení a jméno auditora odpovědného za praxi asistenta:

Ev. č. odpovědného auditora:


účast na vzdělávacích akcích ka čr
Počet hodin účasti na vzdělávacích akcích KA ČR celkem 
(lze zjistit na www.kacr.cz / Pro členy / On-line formuláře / Přehled účasti na profesním vzdělávání)



jiné Akce – odsouhlasené instituce do sloupce Instituce vyplňte názvy odborných institucí odsouhlasené výkonným výborem Komory ve znění § 2 odst. 4 vnitřního předpisu pro KPV - detailní informace a seznamy odsouhlasených institucí a dalších (uznávaných) institucí najdete na www.kacr.cz v části Pro členy / Plnění KPV. 
Pro interní školení organizovaná auditorskými firmami není třeba odsouhlasení výkonným výborem Komory; do sloupce Instituce zapište např. takto: název auditorské firmy – interní školení.

Instituce
Datum
Název akce:
Počet hodin












Celkem počet hodin – jiné akce



jiné Akce – absolvované u neodsouhlasených institucí Pokud v seznamech odsouhlasených institucí a dalších (uznávaných) institucí na www.kacr.cz v části Pro členy / Plnění KPV nenajdete instituci, u které jste se školili, zapište ji do sloupce Instituce v této části formuláře.

Instituce
Datum
Název akce:
Počet hodin












Celkem počet hodin – jiné akce


lektorská činnost 
(každou přednášku lze započítat dvojnásobkem přednášených hodin, opakované prezentace se do tohoto počtu nezapočítávají)
Instituce
Datum
Název přednášky:
Počet hodin












Celkem počet hodin – lektorská činnost


Formulář pokračuje na další straně    

publikační činnost
(1 normostrana = 1 hodina; minimální rozsah pro zápočet do KPV jsou 3 normostrany veřejně publikovaného odborného textu)
Vydavatel
Datum
Název publikace:
Počet hodin












Celkem počet hodin – publikační činnost


Rekapitulace účasti na kpv
Počet hodin absolvovaných v roce 2020 (součet 1 + 2 + 3 + 4)

+/-   Převod hodin z roku 2019 (lze zjistit na www.kacr.cz / Pro členy / On-line formuláře)

Celkový počet hodin

Převod hodin do roku 2020 (max. 40 hod u auditora / max. 20 hod u asistenta)**)


Prohlašuji, že uvedené údaje jsou správné.



V ……………………………… dne …………………………….			……………………………………………..
												podpis auditora


Informace o zpracování osobních údajů

Komora auditorů České republiky se sídlem Opletalova 55, 110 Praha 1, IČO: 70901473, zapsaná v registru ekonomických subjektů (dále jen „Správce“), zpracovává v rámci svojí činnosti 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“), následující osobní údaje:
	jméno a příjmení, titul
	evidenční číslo, bylo-li přiděleno
	název semináře, datum konání, datum úhrady.

	Všechny údaje vyjmenované v bodě 1. budou u jednotlivých dotčených subjektů údajů zpracovány za účelem plnění povinností Komory dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, dále za účelem plnění povinností dotčených subjektů údajů vůči Komoře, které vyplývají ze zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, a v této souvislosti s vnitřními předpisy Komory auditorů ČR, konkrétně s Vnitřním předpisem pro kontinuální profesní vzdělávání statutárních auditorů Komory auditorů České republiky a dalšími příslušnými právními předpisy a dále na základě souhlasu dotčených subjektů údajů ze zpracováním příslušných osobních údajů.

Osobní údaje budou uchovány a zpracovávány za výše uvedenými účely po dobu trvání jakékoli formy členství v Komoře auditorů ČR a dále po dobu 10 let od ukončení členství nebo po delší dobu, požaduje-li jiný právní předpis uchování osobních údajů dotčeného subjektu údajů po dobu delší. V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu dotčených subjektů údajů, jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání souhlasu.
	Příjemci zpracovávaných osobních údajů jsou:
	pořadatel školící akce (v případě provádění kontroly údajů uvedených ve formuláři, a to v rozsahu osobních údajů „jméno, příjmení a titul“),
	příslušné orgány a další subjekty, kterým Správce poskytuje osobní údaje při plnění povinností uložených mu příslušnými právními předpisy

Správce dále prohlašuje, že mimo výše uvedených případů nebudou osobní údaje poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé nebo třetí strany, kterými jsou
	poskytovatel softwaru webProgress, s.r.o.
	případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

	Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: 

	požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
	na přenositelnost údajů (v případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu dotčených subjektů údajů) a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
	podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
	právo vznést námitku proti zpracování a to za podmínek uvedených v Nařízení.

**) – změna dle nového Vnitřního předpisu pro KPV, který bude schvalován na sněmu KAČR 2020 (z důvodu pandemie odložen na jaro 2021)

