INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tímto vás informujeme o všech skutečnostech souvisejících se zpracováním vašich osobních
údajů:
I. Správce osobních údajů:
Název: Green Fox Academy CZ s.r.o.
Sídlo: Václavské nám. 837/11, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 776 476 664
Email: ahoj@greenfoxacademy.com
dále jen “my”
Kontaktní osoba
Jméno: Barbora Wachtlová, prokuristka
Email: barbora.wachtlova@greenfoxacademy.com
Budete-li mít jakýkoliv dotaz související s ochranou vašich osobních údajů nebo vašimi
právy uvedenými v těchto Informacích, kontaktujte nás jakýmkoliv výše uvedeným
způsobem a my vám rádi vaše dotazy zodpovíme.
II. Naše povinnosti k ochraně osobních údajů
Ustanovení těchto Informací jsou pro nás závazná. Řídíme se všemi platnými právními normami
souvisejícími s ochranou osobních údajů, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (“GDPR”) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů.
Vyhrazujeme si právo čas od času změnit tyto Informace a zavazujeme se vás o každé změně
včas informovat.
III. Informace o správě osobních údajů:
3.1. Zpracování osobních údajů pro účely komunikace mezi námi a vámi (newslettery,
události) a za účelem vaší účasti na námi pořádaných událostech
a) Účel zpracování: všechny účely nezbytné pro navázání kontaktu s vámi, vaši účast na námi
pořádaných událostech a zajištění vaší informovanosti o aktuálním dění u nás, zejména
i) vaše identifikace a odlišení od ostatních subjektů údajů, navázání kontaktu na základě
vaší žádosti, zasílání informací o nadcházejících událostech, na které jste se přihlásili, vaše
účast na námi pořádaných událostech, příprava statistik, tržní průzkum, aktualizace
těchto Informací;
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ii) zasílání newsletterů, zasílání e-mailových newsletterů obsahujících například obchodní
sdělení, dotazníky, hry o ceny, oznámení o událostech (workshopech, dovednostních
testech, pozvánky na promoakce), osobní nabídky a udržování kontaktu s vámi.
b) Právní základ pro zpracování osobních údajů:
pro písm. a) bod i) uplatňování námi sledovaných oprávněných zájmů, spočívajících zejména
v identifikaci a komunikaci s potenciálními uchazeči, vaše účast na námi pořádaných
událostech a pro naše hodnocení účinnosti marketingu a výkonnostních ukazatelů. Jste
oprávněni podat námitku proti uvedenému zpracování. V případě, že naše oprávněné
zájmy převáží nad vašimi, smíme ve zpracovávání vašich osobních údajů dále pokračovat.
pro písm. a) bod ii) vámi svobodně a dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních
údajů, který bude vyjádřen v samostatném dokumentu nebo zaškrtnutím příslušného pole
v internetovém formuláři. Jste oprávněni svůj souhlas kdykoliv v průběhu zpracování
odvolat, ale toto odvolání nemá vliv na legitimitu zpracování předcházejícího jeho odvolání.
c) Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo,
informace o účasti na plánované události, informace o přihlášce na kurz, obrazové a zvukové
záznamy.
d) Adresáti, kterým vaše osobní údaje předáváme: naši odpovědní zaměstnanci a odpovědní
zaměstnanci naší mateřské společnosti Green Fox Academy Kft. se sídlem v Budapešti.
Seznam příjemců vašich osobních údajů, kteří nejsou našimi zaměstnanci ani zaměstnanci
Green Fox Academy Kft., je dostupný na žádost zaslanou na výše uvedený e-mail. Vaše osobní
údaje nepředáváme do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.
e) Doba uchování vašich osobních údajů:
pro písm. a) bod i) jeden (1) rok od vaší poslední aktivity (např. od doby zaslání posledního emailu, posledního přihlášení na námi pořádanou událost)
pro písm. a) bod ii) je souhlas udělován na dobu, dokud nebude vámi odvolán formou
odhlášení z odběru. Odvolání souhlasu nemá vliv na předcházející zákonné zpracování vašich
osobních údajů. V případě, že nebudeme disponovat jiným právním základem pro
zpracování vašich osobních údajů, všechny vaše osobní údaje po odvolání vašeho souhlasu
odstraníme.
f) Poskytnutí vašich osobních údajů není založeno na právních nebo smluvních závazcích.
Důsledkem neposkytnutí vašich osobních údajů je:
pro písm. a) bod i), že nebudeme oprávněni s vámi komunikovat, nebudete se moci zúčastnit
pořádané události a nebudeme moci využít poskytnuté osobní údaje pro naše statistiky nebo
hodnocení
pro písm. a) bod ii), že nebudete informování o aktualitách a pořádaných událostech.
g) Pro zpracování vašich osobních údajů nevyužíváme automatizované rozhodování ani
profilování.
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3.2. Zpracování osobních údajů uchazečů o kurz
a) Účel zpracování: všechny účely nezbytné pro přijetí uchazeče do poskytovaného kurzu,
zejména zpracování přihlášky ke kurzu, vstupní test, hodnocení jednotlivých fází přijímacího
procesu a hodnocení profesního a osobního rozvoje.
b) Právní základ pro zpracování osobních údajů: plnění smluvních závazků a uplatňování námi
sledovaných oprávněných zájmů, spočívajících zejména v komunikaci s uchazeči, hodnocení
jejich vstupních testů, hodnocení jednotlivých uchazečů a pro rozhodnutí o jejich přijetí do
kurzu. Jste oprávněni podat námitku proti uvedenému zpracování. V případě, že naše
oprávněné zájmy převáží nad vašimi, smíme ve zpracovávání vašich osobních údajů dále
pokračovat.
c) Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, adresa,
telefonní číslo, nejvyšší dosažené vzdělání, úroveň znalosti anglického jazyka, studijní
preference, způsob placení, životopis, profilová fotografie, prvotní zdroj informací o našem
kurzu, video interview, DRT výsledky, výsledky profesního interview.
d) Adresáti, kterým vaše osobní údaje předáváme: naši odpovědní zaměstnanci a odpovědní
zaměstnanci naší mateřské společnosti Green Fox Academy Kft. se sídlem v Budapešti,
společnost zpracovávající pro nás obrazové a zvukové záznamy, podnikatelé poskytující
služby mentorů při přijímacím procesu. Seznam příjemců vašich osobních údajů, kteří nejsou
našimi zaměstnanci ani zaměstnanci Green Fox Academy Kft., je dostupný na žádost
zaslanou na výše uvedený e-mail. Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí ani
mezinárodním organizacím.
e) Doba uchování vašich osobních údajů: V případě, že budete pouze uchazečem, budeme vaše
osobní údaje uchovávat jeden (1) rok od ukončení přijímacího řízení. V případě, že budete
naším studentem, budeme vaše osobní údaje uchovávat tři (3) roky po ukončení přijímacího
řízení.
f) Poskytnutí vašich osobních údajů je plněním smluvní povinnosti a je nutnou podmínkou
uzavření studentské smlouvy. Důsledkem neposkytnutí vašich osobních údajů je, že se
nebudete moci zúčastnit přijímacího procesu a následujícího kurzu a také s vámi nebudeme
moci uzavřít studentskou smlouvu.
g) Pro zpracování vašich osobních údajů nevyužíváme automatizované rozhodování ani
profilování.
3.3. Zpracování osobních údajů přijatých studentů
a) Účel zpracování: realizace kurzu, vedení jednání za účelem vašeho budoucího umístění v IT
společnosti, uzavření vaší pracovní smlouvy, vedení účetnictví a daňové povinnosti.
b) Právní základ pro zpracování osobních údajů: plnění studentské smlouvy uzavřené mezi
vámi a námi a plnění našich povinností stanovených zákonem.
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c) Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, rodné jméno, datum narození,
místo narození, rodné číslo, číslo bankovního účtu, částky jednotlivých plateb, adresu,
telefonní číslo, e-mail, osobní údaje z životopisu (údaje o vašem předchozím vzdělání,
kvalifikaci, předchozím zaměstnání, vašich zájmech), výsledky vašeho vstupního testu,
výsledky zkoušek, vámi připravované pracovní materiály, vámi vytvořené programové kódy a
jejich hodnocení, hodnocení vašich prezentací, skupinové plány, delegace úkolů, online
komunikace, sledování, údaje o absencích a o pozdních příchodech, profesní preference,
odpovědi získané při výstupním interview, video interview, DRT výsledky.
d) Adresáti, kterým vaše osobní údaje předáváme: naši odpovědní zaměstnanci a odpovědní
zaměstnanci naší mateřské společnosti Green Fox Academy Kft. se sídlem v Budapešti,
účetní společnosti, podnikatelé, pro které vyhledáváme pracovní sílu, a podnikatelé, kteří s
námi jednají o uzavření vaší pracovní smlouvy (zejména IT společnosti), společnost
zpracovávající pro nás obrazové a zvukové záznamy, podnikatelé poskytující služby mentorů
při realizaci kurzu a jiné osoby, které pro nás pracují a poskytují nám lektorské služby. Seznam
příjemců vašich osobních údajů, kteří nejsou našimi zaměstnanci ani zaměstnanci Green Fox
Academy Kft., je dostupný na žádost zaslanou na výše uvedený email. Vaše osobní údaje
nepředáváme do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.
e) Doba trvání uchování vašich osobních údajů: deset (10) let ode dne posledního záznamu
evidovaného ve vztahu k účasti na kurzu nebo od ukončení poskytování plnění z vaší
smlouvy.
f) Poskytnutí vašich osobních údajů je plněním smluvní a zákonné povinnosti a je nutnou
podmínkou uzavření studentské smlouvy. Důsledkem neposkytnutí vašich osobních údajů
je, že se nebudete moci účastnit námi poskytovaného kurzu a také s vámi nebudeme moci
uzavřít studentskou smlouvu.
g) Pro zpracování vašich osobních údajů nevyužíváme automatizované rozhodování ani
profilování.
3.4. Zpracování osobních údajů studentů, kteří úspěšně složili závěrečnou zkoušku kurzu
a) Účel zpracování:
i) vaše představení budoucím zaměstnavatelům, zprostředkování vašeho zaměstnání u
nového partnera a uzavření vaší pracovní smlouvy s ním,
ii) sledování vašeho profesionálního rozvoje,
b) Právní základ pro zpracování osobních údajů:
pro písm. a) bod i) plnění smluvních povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi vámi
a námi,
pro písm. a) bod ii) vámi svobodně a dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních
údajů, který bude vyjádřen v samostatném dokumentu nebo zaškrtnutím příslušného pole
v internetovém formuláři. Jste oprávněni svůj souhlas kdykoliv v průběhu zpracování
odvolat, ale toto odvolání nemá vliv na legitimitu zpracování předcházejícího jeho odvolání.
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c) Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, rodné jméno, datum narození,
telefonní číslo, emailová adresa, skupinový plán, odborné preference, předchozí a současný
zaměstnavatel, důvod změny práce, pozice, fotografické a audio záznamy, údaje z životopisu
(údaje o předchozích studiích, kvalifikaci, předchozím zaměstnání, vašich zájmech).
d) Adresáti, kterým vaše osobní údaje předáváme: naši odpovědní zaměstnanci a odpovědní
zaměstnanci naší mateřské společnosti Green Fox Academy Kft. se sídlem v Budapešti,
účetní společnost, podnikatelé, pro které vyhledáváme pracovní sílu, a podnikatelé, kteří s
námi jednají o uzavření vaší pracovní smlouvy (zejména IT společnosti), společnost
zpracovávající pro nás obrazové a zvukové záznamy, podnikatelé poskytující služby mentorů
při procesu hodnocení a jiné osoby, které poskytují služby zprostředkování pracovní síly.
Seznam příjemců vašich osobních údajů, kteří nejsou našimi zaměstnanci ani zaměstnanci
Green Fox Academy Kft., je dostupný na žádost zaslanou na výše uvedený email. Vaše osobní
údaje nepředáváme do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.
e) Doba trvání uchování vašich osobních údajů:
pro písm. a) bod i) pět (5) let od vaší poslední aktivity (např. od poslední komunikace s námi,
od vašeho posledního přihlášení na akci) nebo od ukončení poskytování plnění ze smlouvy a
vyrovnání všech peněžitých závazků,
pro písm. a) bod ii) je souhlas udělován na dobu pěti (5) let. Jste oprávněni jej kdykoliv v
průběhu této doby odvolat písemným oznámením. Odvolání souhlasu nemá vliv na
předcházející zákonné zpracování vašich osobních údajů. V případě, že nebudeme
disponovat jiným právním základem pro zpracování vašich osobních údajů, všechny vaše
osobní údaje po odvolání vašeho souhlasu odstraníme.
f) Poskytnutí vašich osobních údajů je založeno na plnění smluvních povinností. Důsledkem
neposkytnutí vašich osobních údajů je:
pro písm. a) bod i) pro vás ztráta možnosti získání práce u partnera,
pro písm. a) bod ii) pro nás ztráta možnosti sledovat váš profesionální rozvoj.
g) Pro zpracování vašich osobních údajů nevyužíváme automatizované rozhodování ani
profilování.
3.5. Zpracování osobních údajů pro účely marketingu a prezentace
a) Účel zpracování: zveřejnění fotografií, podoby, video a audio materiálů nebo pohovorů
pořízených s vámi (společně označené jako “záznamy”) pro propagační a reklamní účely v
našich publikacích a na webových stránkách, v reklamě nebo jiných mediálních aktivitách.
b) Právní základ pro zpracování osobních údajů: vámi svobodně a dobrovolně udělený souhlas
se zpracováním osobních údajů, který bude vyjádřen v samostatném dokumentu.
Jste oprávněni svůj souhlas kdykoliv v průběhu zpracování odvolat, ale toto odvolání
nemá vliv na legitimitu zpracování předcházejícího jeho odvolání.
c) Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, pozice, fotografie, videa a jiné
záznamy, které jsou schopny zachytit vaši podobu nebo hlas.
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d) Adresáti, kterým vaše osobní údaje předáváme: naši odpovědní zaměstnanci a odpovědní
zaměstnanci naší mateřské společnosti Green Fox Academy Kft. se sídlem v Budapešti,
podnikatelé poskytující marketingové služby, Facebook a jiní poskytovatelé sociálních sítí,
které využíváme. Seznam příjemců vašich osobních údajů, kteří nejsou našimi zaměstnanci
ani zaměstnanci Green Fox Academy Kft., je dostupný na žádost zaslanou na výše uvedený
email. Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.
e) Doba trvání uchování vašich osobních údajů: Souhlas je udělen na dobu poskytování plnění
ze studentské smlouvy a pěti (5) let od jeho ukončení. Jste oprávněni souhlas kdykoliv odvolat
písemným oznámením. Odvolání nemá vliv na veškeré zpracování uskutečněné před
přijetím písemného odvolání souhlasu. Po odvolání vaše osobní údaje smažeme, nebude-li
dán jiný právní důvod k jejich zpracování.
f) Poskytnutí vašich osobních údajů není založeno na plnění zákonných nebo smluvních
povinností. Neposkytnutí vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů nemá
žádné důsledky.
g) Pro zpracování vašich osobních údajů nevyužíváme automatizované rozhodování ani
profilování.
3.6. Zpracování cookies z webových stránek www.greenfoxacademy.com
a) Účel zpracování:
i) fungování našich webových stránek,
ii) sledování, analýza a hodnocení vašich aktivit na našich webových stránkách,
personalizace obsahu reklam na webových stránkách, Facebooku a Instagramu.
b) Právní základ pro zpracování osobních údajů:
pro písm. a) bod i) uplatňování námi sledovaných oprávněných zájmů spočívajících ve
fungování našich webových stránek. Jste oprávněni podat námitku proti uvedenému
zpracování. V případě, že naše oprávněné zájmy převáží nad vašimi, smíme ve zpracovávání
vašich osobních údajů dále pokračovat.
pro písm. a) bod ii) vámi svobodně a dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních
údajů, který vyjadřujete prostřednictvím nastavení vašeho webového prohlížeče. Jste
oprávněni zakázat užívání souborů cookies ve vašem prohlížeči. Pro více informací
navštivte webové stránky dodavatele vašeho prohlížeče.
c) Rozsah zpracovávaných osobních údajů: datum, čas, IP adresa, internetová stránka, ze které
přicházíte, vaše aktivita na našich stránkách, projevené preference.
d) Adresáti, kterým vaše osobní údaje předáváme: naši odpovědní zaměstnanci a odpovědní
zaměstnanci naší mateřské společnosti Green Fox Academy Kft. se sídlem v Budapešti,
poskytovatelé analytických, sledovacích a remarketingových programů. Seznam příjemců
vašich osobních údajů, kteří nejsou našimi zaměstnanci ani zaměstnanci Green Fox
Academy Kft., je dostupný na žádost zaslanou na výše uvedený email. Vaše osobní údaje
nepředáváme do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

6

e) Doba trvání uchování vašich osobních údajů:
podle písm. a) bod i) pouze po dobu po kterou jste online a na našich webových stránkách
podle písm. a) bod ii) do odvolání vašeho souhlasu, maximálně však po dobu 180 dní. Můžete
odstranit soubory cookies z vašeho počítače a vypnout je ve vašem prohlížeči. Tím bude váš
souhlas odvolán a my je nadále nebudeme zpracovávat. Správa souborů cookies v
prohlížečích je obecně dostupná v položce menu nástroje/nastavení, v položce nastavení
ochrany údajů, pod názvem soubory cookies.
f) Poskytnutí vašich osobních údajů není založeno na plnění zákonných nebo smluvních
povinností ani není předpokladem pro uzavření smlouvy. Důsledkem neposkytnutí vašich
osobních údajů je:
podle písm. a) bod i), že nebudete moci bezproblémově využívat naše webové stránky a
některé funkce a služby mohou být omezeny,
podle písm. a) bod ii) nemůžeme sledovat a analyzovat vaše chování na našich webových
stránkách a nemůžeme vám přizpůsobit obsah reklamy, která se vám zobrazuje.
g) Pro zpracování vašich osobních údajů nevyužíváme automatizované rozhodování ani
profilování.
IV. Vaše práva při zpracování vašich osobních údajů
V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte níže uvedená práva.
4.1 Právo na přístup
Máte právo obdržet informaci o tom, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud ano, máte
právo na přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a následující informace o nich:
a) účely jejich zpracování;
b) kategorie zpracovávaných osobních údajů;
c) kategorie příjemců vašich osobních údajů, tj. osob, kterým jsou vaše osobní údaje
předávány, včetně těch příjemců, kteří jsou usazeni ve třetích zemích a mezinárodních
organizacích;
d) plánovanou dobu uchování vašich osobních údajů a v případě, že nemůže být určena
přesně, alespoň způsob jejího stanovení;
e) že od nás můžete požadovat opravu, výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich
zpracování a že můžete podat námitku proti jejich zpracování;
f) že můžete podat žalobu k dozorovému orgánu;
g) v případě, že jsme vaše osobní údaje nezískali od vás, také informaci o tom, od koho jsme
je získali;
h) zda provádíme automatizované zpracování osobních údajů nebo profilování, logiku
použitou v takových případech a jasné informace týkající se významu takové správy dat a
očekávaných důsledků pro vás.
Máte právo získat od nás informace o příslušných zárukách ochrany dat, pokud jsou vaše osobní
údaje předány třetím zemím nebo mezinárodním organizacím.
Na vaši žádost vám poskytneme kopii vašich spravovaných osobních údajů. Jsme oprávněni vám
účtovat přiměřený poplatek za související administrativní náklady za další dodatečné kopie.
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Pokud podáte žádost elektronicky, bude vám informace poskytnuta taktéž elektronicky, pokud
neuvedete jinak.
4.2. Právo na opravu
Máte právo na opravu vašich zpracovávaných osobních údajů, jsou-li nesprávné. Tato oprava
musí být provedena bez zbytečného odkladu. Vzhledem k účelu zpracování osobních údajů
máte také právo požadovat jejich doplnění, jsou-li neúplné.
4.3. Právo na výmaz
Máte právo na výmaz námi zpracovávaných vašich osobních údajů, a to bez zbytečného odkladu
po podání žádosti.
Jsme povinni vymazat vaše osobní údaje z níže uvedených důvodů:
a) vaše osobní údaje již nejsou zapotřebí pro účel, pro který byly získány nebo jinak
zpracovány;
b) odvolali jste svůj souhlas, na jehož základě jsme byli oprávněni vaše osobní údaje
zpracovávat, a pro jejich zpracování není žádný jiný právní důvod;
c) podali jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů a jsou splněny požadované
podmínky pro jejich odstranění;
d) zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu se zákonem;
e) vaše osobní údaje musíme odstranit z důvodu výkonu právní povinnosti, která nám byla
uložena Evropskou unií nebo právem členského státu;
f) získání vašich osobních údajů bylo uskutečněno ve spojitosti s nabídkou služeb informační
společnosti učiněnou dítěti.
V případě, že předáváme vaše osobní údaje třetím osobám a budeme mít povinnost je vymazat,
musíme přijmout rozumná opatření, s ohledem na dostupnou technologii a náklady na
implementaci, s cílem informovat ostatní správce údajů, kteří zpracovávají vaše osobní údaje, o
jejichž odstranění nás žádáte, o tomto požadavku, aby jej provedli obdobně jako my a ve vámi
požadovaném rozsahu včetně kopií těchto osobních údajů nebo duplikát takových osobních
údajů.
UPOZORŇUJEME, že nemáte právo požadovat vymazání svých osobních údajů v případě, že
zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro následující:
a) pro uplatňování práva na svobodu projevu a pro právo na informace;
b) pro plnění povinnosti uložené nám právem Evropské unie nebo jiného členského státu
nebo pro výkon úkolů spojených s veřejným zájmem nebo výkonem veřejné moci, jíž jsme
byli pověřeni;
c) pro výkon veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
d) pro archivaci ve veřejném zájmu, pro vědecké nebo historické výzkumy nebo pro
statistické účely, pokud by právo na vymazání pravděpodobně znemožnilo nebo mohlo
vážně ohrozit zpracování osobních údajů; nebo
e) pro uplatnění, výkon a obranu právních nároků.
4.4. Právo na omezení zpracování osobních údajů
Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů na vaši žádost v případě, že bude
splněna kterákoliv z níže uvedených podmínek:
a) rozporujete správnost vašich zpracovávaných osobních údajů; v tomto případě bude
omezeno zpracování vašich osobních údajů do doby, než provedeme kontrolu správnosti
vašich osobních údajů;
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b) zpracování je v rozporu se zákonem a vy nepožadujete jejich vymazání, ale pouze omezení
jejich zpracování;
c) vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, pro které byly získány, ale vy
je požadujete pro uplatnění, výkon a obranu svých právních nároků; nebo
d) podáte námitku proti zpracování vašich osobních údajů; v tomto případě bude omezeno
jejich zpracování na dobu nezbytnou pro zjištění zda vaše zájmy převažují nad našimi
oprávněnými zájmy.
V případě, že budou naplněny výše uvedené důvody pro omezení zpracování, vaše osobní údaje
mohou být zpracovávány (vyjma jejich uchování) pouze s vaším souhlasem, pro účely uplatnění,
výkonu a obrany právních nároků, pro účely ochrany práv jiných osob nebo pro účely veřejného
zájmu Evropské unie a členských států.
O zrušení omezení zpracování vašich osobních údajů budete předem informováni.
4.5. Právo vznést námitku
UPOZORŇUJEME, že máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů
kdykoliv v průběhu jejich zpracování z důvodů týkajících se vaší situace, ale pouze v
případě, že
- naše právní důvody pro zpracování vašich osobních údajů jsou výkon svěřených
úkolů ve veřejném zájmu nebo na základě zákonného zmocnění nebo
- zpracování je nezbytné k vymáhání našich oprávněných zájmů nebo třetí strany, a to
včetně profilování.
V tomto případě nemůžeme dále zpracovávat vaše osobní údaje. Ve výjimečných případech
můžeme pokračovat ve zpracovávání vašich osobních údajů, pokud je prokázáno, že zpracování
osobních údajů je odůvodněno takovými oprávněnými a přesvědčivými důvody, které mají
přednost před vašimi zájmy a právy nebo jsou spojeny s uplatněním, vymáháním a obhajobou
právních nároků.
UPOZORŇUJEME! Vedle výše uvedeného máte právo (bez ohledu na výše uvedené) kdykoli
vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které pro účely přímého marketingu
(včetně profilování spojeného s přímým marketingem). Pokud vznesete námitky proti
zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nejsme oprávněni je pro tento
účel dále zpracovávat.
V případě, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro účely vědeckých a historických výzkumů
nebo pro statistické účely, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z
důvodů týkajících se vaší situace. Nicméně právo vznést námitku nemáte, jestliže zpracování
vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu.
V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, které jsou odlišné od ustanovení
Směrnice 2002/58/ES, můžete právo na námitku uplatnit také za pomocí automatizovaných
nástrojů založených na technických požadavcích. Příkladem takto vznesené námitky může být
využití nainstalovaného programu, jehož funkcí je zamezení sledování pomocí vašeho
prohlížeče, zamezení možnosti určení vaší polohy, skrytí vaší IP adresy a omezení zobrazování
reklam, nabídky atd. ve vašem prohlížeči.
4.6. Právo na přenositelnost osobních údajů
V případě, že zpracování vašich osobních údajů je založeno na vašem souhlasu nebo na plnění
smlouvy a je při něm využito automatizovaného zpracování, máte právo přenést své osobní
údaje k jinému správci.
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V tomto případě máte právo obdržet své osobní údaje v běžně užívaném, strojově čitelném
formátu a jste oprávněn vaše osobní údaje předat jinému správci bez toho, abychom vám v
uvedeném jakkoliv bránili. Také máte právo požadovat, je-li to technicky možné, abychom v
uvedené formě vaše osobní údaje jinému správci předali přímo my.
Právo na přenositelnost osobních údajů nelze uplatnit v případě, že zpracování vašich osobních
údajů probíhá ve veřejném zájmu nebo je nezbytné pro plnění úkolů vykonávaných na základě
našeho zmocnění k výkonu veřejné moci.
4.7. Jakým způsobem můžete práva uplatnit
Svá práva prosím uplatňujte na kontaktních údajích uvedených v části I. podáním žádosti.
O přijatých opatřeních v souvislosti s řešením vámi uplatněných práv v rámci podané žádosti vás
budeme informovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne
podání žádosti. Tato lhůta může být prodloužena o další dva měsíce s ohledem na složitost věci
a případně i vysoký počet žádostí. O uvedeném prodloužení lhůty budete informováni do
jednoho měsíce od obdržení žádosti, přičemž součástí sdělení o prodloužení lhůty musí být i
důvody pro prodloužení lhůty k vyřízení. Odešlete-li žádost elektronicky, informace vám musí
být poskytnuty stejnou formou, neuvedete-li výslovně, že požadujete odpověď jinou formou.
Nebudou-li jako výsledek řízení o vaší žádosti přijata žádná nová opatření, jsme povinni vás o
uvedeném informovat bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od podání
žádosti. Součástí sdělení bude i odůvodnění nepřijetí nových opatření a informace, u kterého
dozorového orgánu můžete podat žalobu a žádat náhradu škody.
Informace poskytujeme bezplatně. V případě, že by vaše žádost byla zjevně neopodstatněná
nebo nepřiměřená - zejména v případě, že jde o opakovanou žádost - jsme oprávněni vám v
souvislosti s administrativními náklady na poskytnutí informace nebo přijetí požadovaného
opatření účtovat přiměřený poplatek nebo odmítnout přijetí požadovaného opatření.
Dokazování, že takové skutečnosti nastaly, je naší povinností.
Jsme povinni informovat všechny příjemce vašich osobních údajů o každé opravě, výmazu či
omezení zpracování vašich osobních údajů, s výjimkou případů, kdy je splnění této povinnosti
nemožné nebo by pro nás znamenalo zcela nepřiměřené úsilí.
Na vaši žádost jsme povinni vás informovat o všech příjecích vašich osobních údajů.
V. Právo na náhradu
5.1. Naše údaje pro zaslání stížnosti:
V případě, že máte jakoukoliv stížnost na naše zpracování vašich osobních údajů, prosím
kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části I.
5.2. Údaje dozorového orgánu pro podání stížnosti:
Máte právo podat stížnost k dozorovému orgánu - zejména k dozorovému orgánu členského
státu Evropské unie, v němž máte bydliště, pracoviště nebo kde došlo k porušení vašich práv došlo-li dle vašeho názoru k porušení nařízení GDPR nebo jiných právních povinností
souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů. Dozorový orgán, k němuž jste stížnost
podali, je povinen vás informovat o vývoji postupu ve věci o jejím řešení a také o právních
nárocích vzniklých v souvislosti s podáním vaší stížnosti.
Můžete podávat stížnosti k českému dozorovému orgánu - Úřadu na ochranu osobních
údajů:
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Název: Úřad na ochranu osobních údajů
Sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha
Telefon: +420 234 665 800
Fax: +420 234 665 444
E-mail: posta@uoou.cz
Webové stránky: https://www.uoou.cz
5.3. Právo na náhradu škody:
V případě, že vám způsobíme porušením povinností stanovených GDPR škodu, máte právo od
nás nebo od dalších zpracovatelů vašich osobních údajů požadovat peněžitou náhradu
majetkové či nemajetkové újmy.
Další zpracovatelé vašich osobních údajů jsou odpovědni za škodu způsobenou zpracováním
osobních údajů v případě, že nebudou postupovat v souladu s Nařízením GDPR a poruší
povinnosti jim tímto nařízením stanovené a v případě, že nezohlední nebo nedodrží námi
stanovené pokyny.
V případě, že do zpracování vašich osobních údajů je zapojeno více správců osobních údajů (my
a další správci) nebo více dalších zpracovatelů osobních údajů, jsou odpovědny za způsobení
škody všechny zapojené subjekty (správci a zpracovatelé) společně a nerozdílně v rozsahu celé
způsobené škody.
Všichni výše uvedení jsou oprávněni se zprostit odpovědnosti za způsobenou škodu, pokud
prokáží, že za událost, která byla příčinou vzniklé škody, nenesou odpovědnost.
5.4. Právo na soudních ochranu
Máte právo se obrátit se svým nárokem na soud a dožadovat se účinné soudní ochrany v případě,
že máte za to, že vaše práva vyplývající z GDPR byla porušena v důsledku zpracování vašich
osobních údajů, které je v rozporu s právními povinnostmi.
Řízení je třeba zahájit před soudem členského státu příslušného dle místa výkonu naší činnosti
nebo dle místa výkonu činnosti zpracovatele. Jste oprávněni řízení zahájit i před soudem
členského státu příslušného dle vašeho obvyklého místa pobytu, s výjimkou případů, kdy
bychom my nebo zpracovatel dat byli veřejným orgánem členského státu jednajícím na základě
výkonu veřejné moci.
VI. Zabezpečení dat
Zavazujeme se využít odpovídající a efektivní fyzické, IT, organizační a administrativní opatření k
zajištění podmínek pro uchování důvěrnosti, nedotknutelnosti a dostupnosti vašich osobních
údajů.
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