Informace o zpracování osobních údajů
Just English
Úvod
Provozovatel Just English, tedy Dan Balcar, datum narození: 08.11.1995, adresa sídla: Javornického 832, 566 01,
Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, IČO: 03908950 (dále jen „provozovatel“), vydává tento dokument, aby
informoval subjekty, jejichž osobní údaje zpracovává o tom, že on, jako provozovatel Just English zpracovává osobní
údaje. Informace v tomto dokumentu provozovatel sděluje proto, že součástí právního řádu České republiky je taktéž
nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. směrnice GDPR), kdy směrnice
GDPR nařizuje těm osobám, které zpracovávají osobní údaje, informovat tzv. subjekty údajů o relevantních aspektech
zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů a účelem tohoto textu je právě poskytnutí informací o
zpracování osobních údajů ze strany provozovatele.
Je vhodné předeslat, že jestliže provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje (jste tedy subjekt údajů), tak k Vašim
osobním údajům přistupujeme pečlivě a snažíme se minimalizovat veškeré zpracování, ke kterému dochází, přesto
nebo právě proto Vás oslovujeme prostřednictvím tohoto sdělení, abychom splnili požadavky směrnice GDPR.
Správcem osobních údajů tedy je tedy provozovatel - pan Dan Balcar, datum narození: 08.11.1995, adresa sídla:
Javornického 832, 566 01, Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, IČO: 03908950 (dále v tomto textu bude
provozovatel označován jako „Správce“).

Osobní údaje
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, kterou lze přímo
či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje,
síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické
kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (jak stanoví článek 4 odst. 1 GDPR).

Kontaktní osoba
Kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je osoba jmenovaná správcem (Správcem) nebo zpracovatelem
osobních údajů na základě jejích profesních kvalit, která plní zákonem stanovené úkoly, zejména působí jako
kontaktní místo pro subjekt, ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a výkonem práv
subjektu údajů ve smyslu zákona. U Správce plní roli kontaktní osoby přímo pan Dan Balcar, kterého můžete
kontaktovat prostřednictvím emailu na adrese info@justenglish.cz a nebo telefonu +420 739 174 975, přičemž
uveďte, že chcete kontakt s kontaktní osobou ve věci GDPR – s Danem Balcarem.

Účel zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za těmito účely:
-

Poskytování služeb výuky cizího jazyka na základě objednávky ze strany subjektu údajů;

-

Komunikace v rámci marketingové strategie;

-

Posílání obchodních sdělení;

-

Nabídky školení a vzdělávacích kurzů

Rozsah zpracovávání osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme v následujícím rozsahu (1) identifikační údaje (jako je jméno, příjmení); kontaktní údaje
(jako je emailová adresa, korespondenční adresa, telefonní číslo).
Vzhledem k tomu, že pro některé činnosti využíváme moderní postupy s nejvyššími bezpečnostními standardy (např.
uložení informací v cloudu), dalším příjemcem těchto údajů (zpracovatelem) může být třetí subjekt se sídlem v České
republice, který zajišťuje záležitosti týkající se ukládání a přenos dat, případně jiný subjekt, který poskytuje Správci
služby informačně technologické a nebo účetní. Seznam těchto zpracovatelů osobních údajů naleznete zde v tomto
dokumentu na webových stránkách Správce:
-

Google Czech Republic, s.r.o., IČO 27604977

Doba uchování osobních údajů
Zpracovávané osobní údaje uchovává Správce po dobu trvání smlouvy, kterou má uzavřenou Správce se subjektem
údajů a dále další 2roky od skončení trvání smlouvy, kterou má uzavřenou Správce se subjektem údajů.

Práva subjektu údajů
Subjekty údajů mají tato práva:
- Právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, zejména získat informace o jejich zpracování, případně
kopii osobních údajů, jež se jich týkají;
- právo na opravu nepřesných či neaktuálních zpracovávaných osobních údajů, jež se jich týkají;
- právo na námitku proti zpracování jejich osobních údajů, jde-li o zpracování založené na oprávněném zájmu
či pro účely přímého marketingu;
- právo na výmaz jejich osobních údajů po uplynutí doby dle textu výše;
- právo na omezení zpracování jejich osobních údajů po uplynutí doby dle bodu ustanovení výše;
- právo na získání svých údajů, které poskytl Správce v běžném, strukturovaném a strojově čitelném formátu.
Tato práva lze uplatnit u Správce prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto textu výše.
Dále mají subjekty údajů právo podat proti zpracování osobních údajů Správcem stížnost u Úřadu pro ochranu
osobních údajů.

Závěr
Bližší informace o zpracování, jakož i opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování, je možné uskutečnit
prostřednictvím požadavku zaslaného na e-mail kontaktní osoby či na adresu Správce.

