
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dne 25. května 2018 vchází v platnost 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) - takzvané GDPR.

Pokud jste naším studentem či lektorem, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu 
a zabezpečení.

Správcem osobních údajů je Ludmila Prokopová, Dukelská 374, 572 01, Polička, IČ: 00926736, 
DIČ: CZ8060073527, která provozuje Jazyková škola LUNAGO se sídlem Jungmannova 336, 572 01, Polička.
Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým 
účelem a po jak dlouhou dobu.

Zpracováváme tyto vaše údaje:
Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa
Tyto údaje zpracováváme o každém klientovi pro potřeby administrativy Jazykové školy LUNAGO, abychom 
vám mohli poskytovat naše služby.

Fakturační údaje
Tyto údaje zpracováváme o každém klientovi pro potřeby vedení účetnictví Jazykové školy LUNAGO, abychom 
vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Zdravotní údaje
Tyto údaje potřebujeme pro letní příměstské tábory.

Fotografie a video nahrávky
V rámci našich aktivit pořizujeme fotografie a videonahrávky, které Vám zpřístupňujeme prostřednictvím našeho 
webu a sociálních sítí. Fotografie vždy zpracováváme anonymně.

Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci - lektoři a spolupracovníci.
Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu, doplnění a vymazání. Můžete také požádat 
o předání Vašich údajů. Osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně dlouhou dobu, která se liší podle 
účelu zpracování. Po této době údaje likvidujeme nebo dále uchováváme (v případech, kde je to vyžadováno 
zákonem).

Mlčenlivost
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, 
jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by 
ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů 
s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.


