Zásady zpracování osobních údajů při pořádání
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Mateřská škola AGEL s.r.o., se sídlem Zalužanského 1192/15, Ostrava - Vítkovice, PSČ 703 00,
IČO: 01755722, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 56594, tel. +420 725 346 497, e-mail: dvpp@agel.cz – dále jen „Správce“ (kontaktní
údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Správce: Bc. Roman Kejř – bezpečnostní ředitel AGEL
a.s., poštovní adresa: Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov, telefon: +420 601 366 760, e-mail:
dpo@agel.cz)
Vás jako subjekt údaj (tzn. fyzickou osobu, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány) informuje na
základě čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, 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 „GDPR“, že
zpracovává Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Zpracováváme Vaše osobní údaje, jež Správce od Vás získal v rámci realizace smluvního vztahu,
jehož předmětem bylo/je/bude pořádání školení a seminářů, uzavřeného mezi Vámi (Subjektem údajů)
jako zákazníkem (odběratelem) a Správcem jako dodavatelem. K účelu definovanému v bodě 2.
odst. 1. jsou/budou použity tyto údaje:
a. Vaše jméno, příjmení, tituly, b. Vaše datum narození, c. fakturační údaje (název pracoviště, adresa,
IČO), d. Vaše e-mailová adresa nebo na pracoviště (tyto údaje budou použity i k účelu definovanému
v bodě 2. odst. 2.), e. Váš telefonní kontakt nebo na pracoviště, f. Vaše pracovní zařazení/aprobace, g.
datum konání a typ akce.

2. Účely zpracovávání osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování
Vaše osobní údaje jsou/budou zpracovávány:

1. pro vystavení osvědčení, přípravu prezenčních listin, faktur a zasílání organizačních informací
týkajících se seminářů, protože zpracování je
a) nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy jako subjekt údajů, nebo
pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost Vás jako subjektu
údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
b) nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje (např. zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví),
c) nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
zejména v souvislosti s možností uplatňovat svá práva vyplývající z poskytnutých
služeb;

2. k marketingovým účelům Správce, tj. zejména za účelem provádění přímého marketingu
spočívajícího v nabízení vzdělávacích služeb a zasílání informací o nově pořádaných
akcích (např. formou zasílání newsletterů) dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, protože zpracování je nezbytné
pro účely oprávněných zájmů Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR v souvislosti se šířením
obchodních sdělení svým stávajícím zákazníkům týkajících se jeho vlastních obdobných
služeb (pořádaných akcí).

3. Kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu budou zpřístupněny
Zpracovávat Vaše osobní údaje ve výše vymezeném rozsahu ve formě elektronické za použití
automatizovaného systému v rámci registračního webu (http://registrace.dvpp.agel.cz) nebo manuálně
v listinné podobě budou zaměstnanci Správce nebo určení zpracovatelé osobních údajů, tj. subjekty,
které Správce pověřuje dílčími zpracovatelskými činnostmi (správce redakčního systému registračního
webu, účetní) a se kterými má zajištěno zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými právními
předpisy a jejich ochranu prostřednictvím uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů. Příjemcem
Vašich osobních údajů kromě Správce a určených zpracovatelů osobních údajů jste Vy a mohou jimi
být i státní orgány na základě zvláštních právních předpisů. Správce nemá v úmyslu předávat osobní
údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

4. Po jakou dobu budou osobní údaje zpracovávány
Zpracování osobních údajů bude probíhat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a
Mateřskou školou AGEL s.r.o. (tj. od Vaší registrace na zvolenou akci) a následně na dobu 3 let po
ukončení poslední akce, které jste se Vy účastil(a).

5. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů
Vaše osobní údaje Správci poskytujete zcela dobrovolně. Pokud nám své osobní údaje poskytnete a
využijete našich služeb, jsme oprávněni i povinni Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti
s plněním právních povinností, které se na Správce v této souvislosti vztahují.

6. Vaše práva jako subjektu údajů
Jako subjekt údajů máte tato práva, která můžete uplatnit kdykoli osobně nebo písemně na adresu
Správce nebo na e-mailovou adresu dvpp@agel.cz:
Máte právo požadovat od Správce přístup k Vašim osobním údajům.
Máte právo na opravu či výmaz osobních údajů (pokud jsou k výmazu dány zákonné důvody).
Máte právo na omezení zpracování.
Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci osobních údajů.
Máte právo vznést námitku proti zpracování (pouze k účelu oprávněných zájmů Správce – viz
bod 2. odst. 1 písm. c) a odst. 2). Uplatníte-li námitku ke zpracování podle bodu 2. odst. 2.,
Správce zpracování Vašich osobních údajů k tomuto účelu ukončí.
6. Máte právo se obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů Správce ve všech
záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv
podle příslušných právních předpisů.
7. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že
zpracováním osobních údajů dochází k porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Stížnost můžete podat u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních
údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (viz www.uoou.cz).
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