Zásady zpracování osobních údajů
V tomto dokumentu naleznete informace o zásadách zpracování osobních údajů, ke kterému
dochází v rámci mé činnosti (činnosti Patha) spočívající v organizaci seminářů a kurzů
osobního rozvoje.
V těchto Zásadách zpracování osobních údajů Vás informuji o zpracování Vašich osobních
údajů v rozsahu stanoveném aplikovatelnými právními předpisy, zejména pak nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 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,
neboli GDPR.

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
Správcem osobních údajů jsem já, Gabriela Wolfová, se sídlem Lesní 904, Dobřichovice, PSČ
252 29, IČ: 67921191, zakladatelka Patha a organizátorka seminářů a kurzů osobního rozvoje
(dále jen „správce) a jako správce zpracovávám Vaše osobní údaje podle níže uvedených
zásad.

2. Jaké Vaše osobní údaje zpracovávám?
Zpracovávám pouze takové osobní údaje, které mi sami poskytnete, a to zpravidla buď jako
zájemci o kurz či seminář, jako jeho účastníci v souvislosti s přihlášením a Vaší účastí na
semináři či kurzu, jako zájemci o vystavení dárkového poukazu a nebo jako dodavatelé či
obchodní partneři v souvislosti se zajištěním určitých služeb souvisejících s mou činností
(činností Patha).
V souvislosti s přihláškou a účastí na kurzu či semináři se jedná zpravidla o:










jméno a příjmení;
e-mailovou adresu;
telefonní číslo;
fakturační adresu případně zasílací adresu (je-li jiná než fakturační);
místo podnikání (jste-li podnikatelem – fyzickou osobou);
IČ (jste-li podnikatelem – fyzickou osobou);
DIČ (jste-li podnikatelem – fyzickou osobou a zároveň plátcem DPH);
platební údaje (číslo bankovního účtu);
další údaje Vámi dobrovolně vyplněné (např. v přihlášce na seminář nebo objednávce
dárkového poukazu) či sdělené mi v rámci naší komunikace související s Vaší přihláškou
nebo účastí na semináři či kurzu.

V souvislosti s Vaší žádosti o vystavení dárkového poukazu se jedná zpravidla o:




jméno a příjmení (Vaše a toho, koho chcete obdarovat);
e-mailovou adresu;
telefon;



fakturační adresu případně zasílací adresu (je-li jiná než fakturační).

V souvislosti se zajištěním služeb souvisejících s mou činností (činností Patha) se jedná
zpravidla o:










3.

jméno a příjmení (Vaše nebo statutárního orgánu, zaměstnance či zástupce právnické
osoby, která je dodavatelem nebo poskytovatelem předmětných služeb);
e-mailovou adresu (Vaší nebo statutárního orgánu, zaměstnance či jiného zástupce
právnické osoby, která je dodavatelem/poskytovatelem předmětných služeb);
telefonní číslo (Vaše nebo statutárního orgánu, zaměstnance či jiného zástupce
právnické osoby, která je dodavatelem nebo poskytovatelem předmětných služeb);
místo Vašeho podnikání (jste-li podnikatelem – fyzickou osobou);
fakturační adresu případně zasílací adresu (je-li jiná než fakturační);
IČ (jste-li podnikateli);
DIČ (jste-li podnikateli a zároveň plátci DPH);
platební údaje (číslo Vašeho bankovního účtu);
další údaje, které mi poskytnete v souvislosti s plněním smlouvy, kterou máme spolu
uzavřenou.

Proč Vaše osobní údaje zpracovávám?

Hlavním důvodem, proč zpracovávám Vaše osobní údaje je, abych Vám, jako zájemcům o
seminář/kurz nebo jako účastníkům semináře/kurzu, mohla poskytovat své služby, tedy
především:




zajistit a zorganizovat Vaši účast na semináři či kurzu, o který jste projevili zájem;
zodpovědět Vaše dotazy, které jste vznesli v souvislosti s přihláškou nebo účastí na
semináři či kurzu;
vystavit dárkový poukaz, který jste si objednali.

Dalšími důvody, proč zpracovávám Vaše osobní údaje, jsou:




4.

plnění smlouvy, kterou jsem s Vámi jako dodavatelem či poskytovatelem služeb
uzavřela;
vedení účetní evidence a
plnění mých dalších zákonných povinností.

Mohu Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho
souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje mohu zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, a to v případě, že
zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné:



pro uzavření nebo splnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli;
pro splnění právních povinností, které pro mě vyplývají z obecně závazných právních
předpisů či



pro účely oprávněných zájmů mých nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy před
těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo Vaše základní práva a svobody vyžadující
ochranu osobních údajů.

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš
souhlas k tomuto zpracování není potřeba.
Pokud by pro zpracování Vašich osobních údajů nesvědčil žádný z výše uvedených zákonných
důvodů (případně některý další ze zákonných důvodů, kterými jsou ochrana životně
důležitých zájmů Vašich nebo jiné fyzické osoby a nebo splnění úkolu prováděného ve
veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, které však v souvislosti s mou činností
nepřipadají v úvahu) bylo by zpracování Vašich osobních údajů možné pouze na základě
Vašeho výslovného souhlasu se zpracování Vašich osobních údajů poskytnutého pro
konkrétní účel zpracování.

5.

Na základě čeho zpracovávám Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracovávám proto, že je to nezbytné:





pro uzavření a splnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli (přičemž k uzavření takové
smlouvy dochází rovněž v případě závazného potvrzení Vaší přihlášky na seminář či
kurz podané skrze online formulář umístěný na webových stránkách www.patha.cz,
aniž by bylo potřeba cokoli podepsat);
pro splnění právních povinností, které pro mě vyplývají z obecně závazných právních
předpisů či
pro účely mých oprávněných zájmů.

Jaké jsou konkrétní účely (důvody) zpracování Vašich osobních údajů je uvedeno výše
v článku 3. těchto zásad.

6. Máte povinnost poskytnout mi své osobní údaje? A co
když mi osobní údaje neposkytnete?
Nemáte žádnou povinnost mi poskytovat své osobní údaje a pokud mi své osobní údaje
poskytujete, vycházím z toho, že mi je poskytujete dobrovolně.
Vezměte však na vědomí, že pokud mi neposkytnete Vaše osobní údaje, které je nezbytné
zpracovávat z důvodu uzavření a plnění smlouvy mezi námi, z důvodu právních povinností
anebo z důvodu oprávněných zájmů mých nebo třetích osob, mám právo odmítnout s Vámi
uzavřít smlouvu a/nebo poskytnout Vám své služby či jiná plnění nebo odpovídajícím
způsobem upravit dostupnost, rozsah či podmínky Vám poskytovaných služeb či jiných
plnění.

7. Kdo všechno může mít k Vašim údajům přístup?
Vaše osobní údaje jsou u mě v bezpečí a jejich ochrana je pro mě prioritou. Pokud Vaše
osobní údaje někomu svěřuji, pečlivě si vybírám takové partnery, kteří jsou schopni zajistit
takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití.
Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům jsou především:



osoby, které se podílejí na organizaci seminářů či kurzu a/nebo osoby, které zajišťují
služby související s Vaší účastí na seminářích či kurzech (např. ubytovací zařízení);
osoby, které jsem pověřila určitou činností související s činností Patha, v rámci které
dochází ke zpracování Vašich osobních údajů (např. osoby zajišťující provozování,
zabezpečení a integritu webových stránek Patha nebo osoby zpracovávající mé
účetnictví a/nebo poskytující mi daňové poradenství).

Vaše osobní údaje mohou být dále předávány příslušným orgánům státní správy, soudům,
exekutorům, případně orgánům činným v trestním řízení.

8. Jak dlouho Vaše údaje zpracovávám?
Vaše údaje budu zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi (tedy po
dobu, kdy budete jakožto moji zákazníci využívat mé služby anebo po dobu, kdy budu já
využívat Vaše služby (jakožto mých dodavatelů či smluvních partnerů) a následně po dobu
přiměřenou k ochraně mých práv.
Ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech
mých povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných
právních předpisů, pak budu zpracovávat po dobu stanovenou příslušnými právními
předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.
V případě, že by ke zpracování Vašich osobních údajů docházelo na základě Vámi uděleného
souhlasu, budu Vaše údaje zpracovávat po dobu uvedenou v tomto souhlasu, nebude-li
tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán dříve.
Přitom platí, že Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete
odvolat kdykoliv, a to stejným způsobem, kterým jste mi souhlas se zpracováním osobních
údajů udělili. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů
založená na souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování
osobních údajů, které zpracovávám na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména jeli zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených
v platných právních předpisech).

9. Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?
Veškeré osobní údaje, které mi poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a
technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů.
Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba
získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením
našich bezpečnostních opatření
V této souvislosti Vás nicméně ubezpečuji, že používám taková bezpečností opatření, aby,
pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s
ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní
opatření jsou pak pravidelně aktualizována.
Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsem schopna plně zajistit bezpečnost
Vašich údajů. Pomozte mi proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat
svá jedinečná hesla a další přístupové údaje v tajnosti a budete dodržovat základní
bezpečnostní zásady.

10. Jaká práva máte ve vztahu k ochraně osobních údajů?
Ve vztahu k ochraně Vašim osobních údajů máte zejména následující práva:










právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů;
právo na přístup k osobním údajům;
právo na opravu či doplnění osobních údajů;
právo požadovat omezení zpracování;
právo vznést námitku proti zpracování v určitých případech;
právo požadovat přenesení údajů;
právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
právo podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů, včetně způsobu vyřízení
Vámi uplatněného práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů.

Bližší informace o Vašich právech naleznete zejména v článcích 15 až 22 a v článku 34 GDPR.

11. Kde můžete uplatnit svá práva ve vztahu k ochraně
osobních údajů a kde můžete získat aktuální znění
těchto Zásad zpracování osobních údajů?
V případě jakéhokoli dotazu týkajícího se ochrany Vašich osobních údajů či v případě, kdy
budete chtít uplatnit jakékoli své právo ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů, tak
můžete učinit písemným oznámením zaslaným na mou adresu a/nebo e-mailem zaslaným
na e-mailovou adresu gabriela.wolfova(zavináč)patha.cz.
V této souvislosti si Vás dovoluji upozornit, že mohu požadovat, abyste mi vhodným
způsobem prokázali Vaši totožnost, abych si mohla ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní
bezpečnostní opatření, abych zamezila přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním
údajům.
Vaše právu ve vztahu k ochraně osobních údajů můžete také uplatit u příslušného
dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora
27, 170 00 Praha 7.
Aktuální znění těchto Zásad zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách
www.patha.cz pod záložkou Ochrana osobních údajů.

12. Účinnost Zásad ochrany osobních údajů
Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 25. května 2018.

