Informace o zpracování osobních údajů účastníků seminářů, školení a kurzů
Tato informace shrnuje zásady zpracování osobních údajů osob, které se účastní seminářů, školení
a kurzů pořádaných obchodní firmou Alena Haušildová.
Přehled zpracovávaných údajů a jejich zdroje
Osobní údaje účastníků seminářů, školení a kurzů (dále jen „účastník), zahrnují:
 jméno a příjmení účastníka, titul,
 e-mail,
 sídlo zaměstnavatele, obchodní firmy,
 specifikaci semináře, školení nebo kurzu, na kterou se účastník přihlásil
a dále s ohledem na placené semináře, školení a kurzy:
 IČ, DIČ plátce,
 údaje o hrazených (dlužných) částkách,
 číslo účtu,
 a údaje o probíhajícím plnění.
Pro komunikaci s účastníkem si může Alena Haušildová ukládat telefonní číslo a u e-mailové
komunikace jsou v rozhraní e-mailového klienta ukládány údaje související se zprávou, a které jsou
zasílané společně s ní.
Registrace na semináře, školení a kurzy je zajišťována buď prostřednictvím webových stránek Aleny
Haušildové – vyplněním formuláře nebo prostřednictvím e-mailové registrace.
Zdrojem zpracovávaných údajů účastníků jsou zaměstnavatelé účastníků nebo přímo účastníci.
Zdrojem údajů pro oslovování potencionálních účastníků jsou buď přímo účastníci, nebo zveřejněné
údaje zaměstnavatelů, kteří nezaslali „nesouhlas“.
Zákonný důvod a účel zpracování
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
 plnění objednávky na základě registrace účastníka,
 oprávněný zájem A.Haušildové na poskytování přímého marketingu pro zasílání obchodních
sdělení spojených s nabídkou našich služeb (podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR),
 váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu, popř. individuální
žádost potencionálního účastníka, který o evidenci pro zasílání obchodních sdělení požádal
(podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.)
Účelem zpracování osobních údajů účastníka je pořádání příslušného semináře, školení nebo kurzu.
Osobní údaje budou používány k evidenci a řádnému plnění objednané služby a pro účely zasílání
nabídek na další semináře, školení a kurzy e-mailem či poštou.
Dále budou osobní údaje účastníka užívány Alenou Haušildovou při plnění právních povinností,
zejména předpisů potřebných pro vedení daňové evidence a v případě kurzů a školení za účelem
evidence vydaných osvědčení.
Doba uchovávání osobních údajů
Alena Haušildová uchovává:
 evidenci a osobní údaje potřebné pro vydaná osvědčení v rozsahu jméno, příjmení, titul, po
dobu tří let po termínu absolvování daného školení nebo kurzu,
 evidenci a osobní údaje potřebné pro zasílání nabídek v rozsahu zaměstnavatel nebo obchodní
firma, e-mail a sídlo do doby odvolání souhlasu,
 osobní údaje v daňové evidenci v rozsahu zaměstnavatel nebo obchodní firma, IČ, DIČ, sídlo,
číslo účtu s údaji o platbách po dobu 10 let následujících po roce konání školení, semináře
nebo kurzu. Tato doba vyplývá z právních předpisů pro vedení daňové evidence plátce DPH.
 Osobní údaje pro komunikaci v rozsahu jméno, příjmení, titul, zaměstnavatel nebo obchodní
firma, e-mail, telefon, mobil po dobu tří let od posledního kontaktu.

Vaše práva
Za podmínek stanovených Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále GDPR) máte právo:
 na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu Alena Haušildová,
Dolanská 128, 273 51 Velké Přítočno nebo e-mail: alena@hausildova.cz
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že
bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
Alena Haušildová prohlašuje, že přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření
k zabezpečení osobních údajů, a to technická opatření k zabezpečení datových úložišť a nosičů dat,
zejména použitím antivirových programů a užitím hesel. Osobní údaje v listinné podobě jsou
uchovávány v zabezpečených objektech a místnostech. K osobním údajům mají přístup pouze Alena
Haušildová a její zaměstnanci s pověřením, kteří jsou vázáni mlčenlivostí.
Předávání osobních údajů jiným osobám (příjemci osobních údajů)
Obchodní firma Alena Haušildová neposkytuje osobní údaje žádným subjektům, kromě subjektů,
které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny po obchodní firmě požadovat
sdělení osobních údajů např. policie, kontrolní orgány apod.

