
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM

Vážení klienti,

před uvedením svých kontaktních údajů si prosím přečtěte důkladně následující informace. Poskytnutí
těchto  osobních  údajů  je  z  Vaší  strany  zcela  dobrovolné  a  uvedením  svých  kontaktních  údajů
udělujete souhlas s jejich zpracováním. Můžeme Vás však ujistit, že bezpečnost Vašich údajů a jejich
zákonné zpracování  pokládáme za  naši  prioritu.  Neuvedení  kontaktních údajů  tak není v  žádném
případě překážkou našeho smluvního vztahu a nijak Vám nebrání využívat našich služeb. V takovém
případě bude třeba řešit přihlášení osobně.

V  případě  registrace  přes  webové  stránky  /  přihlášení  na  kroužek,  kurz,  lekci  /  není  možné  bez
uvedení kontaktních údajů.

Zdrojem  jsou  údaje  získané  přímo  od  subjektů  údajů,  které  vkládají  do  objednávkových  
či  přihlašovacích  formulářů.  Správce  tyto  údaje  považuje  za  přesné,  pravdivé  a  dobrovolně
poskytnuté. 

Údaje zadané přes webové stránky mohou zpracovávat pracovníci KVIC a správce webových stránek. 
K provozu webových stránek využíváme služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele mailingových
služeb a poskytovatele webhostingu. 

Účelem zpracování Vašich kontaktních údajů je informovat Vás o našich lekcích a kurzech. V případě,
že se rozhodnete, že nechcete, aby k tomuto zpracování nadále docházelo, můžete tento svůj souhlas
kdykoliv odvolat. Na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je prokázání korektního přístupu 
z naší strany, pak mohou být Vaše osobní údaje zpracovány i po tomto odvolání, avšak vždy jen po
dobu přiměřenou tomuto účelu. 

Můžeme Vás ujistit, že tyto údaje nikomu dále nepředáme. 

Základní práva klienta související se zpracováním
Rádi bychom Vás rovněž informovali,  že v  souvislosti  se zpracováním Vašich osobních údajů Vám
svědčí zejména následující práva:

- právo  žádat  o  informace  o  kategoriích  zpracovávaných  osobních  údajů,  účelu,  době  a  povaze
zpracování a o příjemcích osobních údajů;

- právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
- právo požádat při  naplnění podmínek stanovených relevantními  právními předpisy,  aby  osobní

údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;
- právo vznést  námitku proti  zpracovávání  osobních údajů  a právo podat  stížnost  u dozorového

úřadu, jímž je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů;
- právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů  a to  tehdy,  pokud je

pravděpodobné,  že daný případ porušení  bude mít  za následek vysoké riziko pro Vaše práva  
a svobody. 

Všechna zmíněná práva můžete realizovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Rádi
Vám také zodpovíme jakékoliv Vaše otázky týkající se ochrany Vašich osobních údajů.
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