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Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

 

 

Poskytuji tímto Správci, kterým je Ing. Monika Vítková, Břízová 1989, Čáslav 286 01, IČ: 07085419, 

výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum 

narození, adresa bydliště nebo kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, vyobrazení 

podpisu a dále osobních údajů, které Správci poskytnu nebo které vzniknou během trvání 

jazykového kurzu a v souvislosti s ním, například při vzájemné komunikaci mezi mnou a Správcem, 

a to manuálně, nebo automatizovaně s využitím prostředků výpočetní techniky. 

 

☐Souhlas ve výše uvedeném rozsahu uděluji za účelem plnění povinností a výkonu práv Správce 

plynoucí z poskytované služby, zejména za účelem informování o aktualitách kurzu, zasílání 

studijních materiálů, výsledcích testů a za účelem vedení evidence účastníků kurzu, to vše na dobu 

trvání kurzu.  

 

☐Souhlas se zpracováním mé e-mailové adresy a případně mých osobních údajů, které obsahuje, 

uděluji dále též za účelem zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. 

prostřednictvím e-mailových zpráv na mou e-mailovou adresu, v nichž mohu být upozorňován na 

novinky ve službách Správce, např. na další pořádané kurzy, na aktuální slevy či výhody a 

podobně, a to na dobu 3 let od udělení souhlasu. Beru na vědomí, že vždy budu mít možnost 

souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat jednoduše formou odpovědi na došlou e-

mailovou zprávu s textem „Nepřeji si dostávat tato sdělení“ nebo s jiným textem podobného 

významu.  

 

Pro zpracování mého jména, příjmení, data narození a adresy bydliště či kontaktní adresy, 

popřípadě též e-mailové adresy a telefonního čísla je vedle mého souhlasu dán rovněž důvod 

zpracování spočívající v ochraně oprávněných zájmů Správce, kterými jsou případné určení, výkon 

nebo obhajoba právních nároků Správce, a to po dobu, kdy mohou být taková práva uplatněna 

Správcem nebo proti Správci, tedy po dobu trvání promlčecích dob, případně do skončení řízení 

zahájených z důvodů majících původ v poskytované službě nebo s ní souvisejících. Dále je dán 

důvod spočívající v  potřebnosti těchto osobních údajů pro plnění povinností Správce plynoucí 

z dohodnuté služby, a to po dobu trvání služby (kurzu) nebo práv a povinností z ní plynoucích. Ke 

zpracování osobních údajů uvedených na příjmovém (účetním, daňovém) dokladu je dán důvod 

spočívající plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, tedy zejména účetních a 

daňových povinností, a to po dobu stanovenou právními předpisy. 

 

Beru  na vědomí, že Správce je oprávněn pověřit zpracováním některých nebo všech osobních 

údajů i externí zpracovatele, kteří budou oprávněni nakládat s údaji výhradně pro účely výkonu 

činnosti, k níž byli Správcem pověřeni. V takovém případě není pro účely výkonu zpracovatelské 

činnosti vyžadován můj souhlas, neboť takové zpracování umožňuje přímo právní předpis. 

Aktuálně poskytovatel žádné zpracovatele údajů nevyužívá. Správce nemá v úmyslu předávat 

údaje jinému správci, ani do třetích zemí. 
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Beru na vědomí, že mám právo 

 

- souhlas kdykoli odvolat, a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy, kterou jsem Správci 

poskytl, nebo z jakékoliv jiné e-mailové adresy, je-li e-mail podepsán způsobem umožňujícím 

jednoznačnou identifikaci odesílatele, nebo v listině zaslané poštou na adresu Správce, 

nebo osobně na adrese Správce, 

- požadovat po Správci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává, 

- požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování mých osobních údajů, 

- vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, jsou-li 

nesprávné či nepřesné, 

- požadovat po Správci výmaz mých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování (avšak 

Správce není povinen a někdy ani oprávněn provést výmaz takových údajů, pro jejichž 

zpracování existuje i jiný právní důvod než můj souhlas), 

- uplatnit právo na přenositelnost údajů v rozsahu, v jakém jsou zpracovávány 

automatizovaně, 

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů 

obrátit se na Správcenebo na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností, 

- nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném 

zpracování, včetně profilování, ledaže je  naplněna některá z výjimek. 

 

Mám dále z důvodů týkajících se mé konkrétní situace právo kdykoli vznést u Správce námitku 

proti zpracování osobních údajů, které se mě týkají, je-li zpracování (včetně profilování) 

prováděno jako nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu 

veřejné moci, kterým je pověřen správce, nebo jako nezbytné pro účely oprávněných zájmů 

Správce či třetí strany. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné 

oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad mými zájmy nebo právy a svobodami 

nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.  

 

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, což je i případ zasílání 

obchodních sdělení, mám právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které 

se mě týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého 

marketingu. 

 

Kontaktní údaje Správce pro účely komunikace ve věci zpracování osobních údajů jsou:  

Poštovní adresa: Ing. Monika Vítková, Břízová 1989, Čáslav 286 01 

E-mailová adresa: info@yescaslav.cz 

Telefonní číslo: 737 39 49 41 

 

 

 

 

 

V Čáslavi dne         jméno, podpis 


