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Zásady ochrany osobních údajů společnosti EDUcentrum, z.ú. 

 

Kdo jsme? 

EDUcentrum, z.ú. 

Sídlo: K Lomu 1056, 252 29 Dobřichovice 

Kontakt: Vrážská 238/8, 153 00 Praha 5 

IČ: 229 053 41 

E-mail: info@educentrum.eu 

 

-dále jako „my“- 
 

Osobní údaje fyzických osob zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 

EU 2016/679, které je od 25. května 2018 platné v českém prostředí a doplňuje zákon č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů, kterým jsme se při svých aktivitách doposud řídili. 

 

 

I. Jaké osobní údaje a v jakém rozsahu budeme zpracovávat a proč? 

 

Pokud se účastníte našich školení, konferencí a další vzdělávacích akcích v roli účastníka, 

potřebujeme znát některé Vaše osobní údaje. Těmito údaji jsou: 

- Jméno a příjmení – abychom Vás mohli správně oslovit 

- Organizace – abychom věděli, jaký typ organizací je na našich vzdělávacích akcích 

zastoupen  

- E-mailová adresa – abychom Vám mohli zasílat bližší informace o dané vzdělávací 

akci, informovat o případných změnách programu, informovat Vás o možnosti 

dalších vzdělávacích akcí 

 

Pokud s námi cestujete do zahraničí, potřebujeme od Vás navíc znát: 

- Číslo OP nebo pasu – abychom Vám mohli zakoupit letenku a další cestovní doklady 

- Zdravotní stav – abychom mohli informovat organizátory akce o důležitých omezeních 

 

V případě dodavatelského a zaměstnaneckého vztahu (např. pokud se účastníte našich školení, 

konferencí a další vzdělávacích akcích v roli lektora, školitele či spoluorganizátora) potřebujeme 

znát kromě výše uvedených ještě následující osobní údaje:  
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- IČ, případně DIČ nebo číslo dokladu – abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu nebo 

dohodu o spolupráci 

- Adresa trvalého bydliště, datum a místo narození, případně rodné číslo – abychom měli 
k dispozici údaje pro uzavření smlouvy 

- Číslo účtu – abychom Vám mohli vyplatit mzdu 

- Osobní stav – abychom mohli správně odvést daně 

- Údaj o dosaženém vzdělání – abychom mohli správně posoudit Vaši kvalifikaci pro 

danou pozici 

- Telefonní číslo – abychom se mohli flexibilně domlouvat na organizací vzdělávacích 

akcí, kterých se v roli lektora/školitele/spoluorganizátora budete podílet 

 
 

II. Jaké zásady při zpracování Vašich osobních údajů dodržujeme? 

 

Jaké zásady dodržujeme  

Osobní údaje jsou u nás vždy zpracovávány v souladu s právními předpisy, tedy i s GDPR.  

Bez existence alespoň jednoho právního důvodu Vaše osobní údaje nezpracováváme. 

Subjekty údajů vždy informujeme, jakým způsobem jejich osobní informace budeme zpracovávat a 

zda je budeme předávat třetím osobám. 

Osobní údaje vyžadujeme vždy pouze pro konkrétní účel a v přiměřené míře. Například, pokud jste 
náš lektor, potřebujeme mít údaje o Vašem vzdělání, pokud jste účastník našich vzdělávacích akcí, 
tak samozřejmě nikoli. 

V případě citlivých osobních údajů, jako je například zdravotní stav, budeme vždy vyžadovat váš 

výslovný souhlas s jejich zpracováním. 

Pokud zpracováváme osobní údaje dětí mladších 16 let, tak vždy prostřednictvím jejich 

zákonného zástupce. 

 

Jak osobní údaje získáváme 

Vaše osobní údaje získáváme ve většině případů přímo od Vás. Výjimečně se může stát, že Vaše 

údaje získáme z veřejně dostupných zdrojů, kde máme důvod se domnívat, že jsou tam také 

přístupné s Vaším souhlasem a ve Vašem zájmu (například údaje z webových stránek). Potenciální 

účastníky vzdělávacích akcí nebo spolupracovníky nikdy nekontaktujeme pomocí nelegitimně 

získaných údajů. 

 

 



 
 

 

3 
 
 

 

Komu Vaše osobní údaje poskytujeme 

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout dalším subjektům jako zpracovatelům. Těmi jsou 

zejména: 

- státní orgány a orgány státní a veřejné správy (pokud nám vznikne zákonná povinnost tyto 

údaje poskytnout) 

- řídící orgány projektu, v rámci něhož s námi navážete spolupráci (Evropská Unie, MŠMT, 

apod.) 

- poskytovatelé technických řešení, zejména cloudových služeb a webhostingu v 

našem konkrétním případě Vodafone CZ a.s., HN Consulting Brno, s.r.o., 

- poskytovatelé marketingových, právních, účetních a daňových služeb – 

Sevenoaks s.r.o., PEKLO II, s.r.o. 

- dodavatelé cestovních služeb – letecké společnosti, cestovní pojišťovny a další 

poskytovatelé služeb spojených s výjezdem do zahraničí 

 

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, 

budeme držet v souladu se zněním daného souhlasu, který jste nám udělili. 

 

  Jakým způsobem osobní údaje zpracováváme 

Správce a případně jeho zpracovatelé osobní údaje zpracovávají manuálně (v tištěné a elektronické 

podobě) a elektronicky automatizovanými prostředky. 

 

III. Jaká máte práva v oblasti ochrany osobních údajů? 

Máte právo na: 

a. přístup k osobním údajům – na základě Vaší žádosti Vám musíme sdělit, zda zpracováváme, nebo 

nezpracováváme Vaše osobní údaje. V případě, že je zpracováváme, pak máte právo na to, 

abychom Vám sdělili: 

- za jakým účelem Vaše údaje zpracováváme, 

- v jakém rozsahu jsou tyto údaje zpracovávány, 

- jak dlouho budou uchovávány, 

- komu budou zpřístupněny, 

- zda můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

b. přesnost – pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nesprávné (nepřesné) osobní údaje, pak 

máte právo na jejich opravu. V případě, že takovou nepřesnost ve svých osobních údajích zjistíte, 

dejte nám to na vědomí na e-mailové adrese: info@educentrum.eu a my bez zbytečného 

odkladu provedeme nápravu. 

c. přenositelnost – máte právo požádat o kopii Vašich osobních údajů v takovém formátu, abyste 
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je mohli předat jinému správci. 

d. výmaz – Vaše osobní údaje vymažeme pokud: 

- je už nepotřebujeme nebo 

- odpadnou všechny právní důvody takového zpracování nebo 

- vznesete námitky proti zpracování a nejsou dány převažující oprávněné důvody pro 

pokračování ve zpracování nebo 

- nám takovou povinnost ukládá právní předpis. 

e. vznést námitku – máte právo vznést námitku proti přímému marketingu na základě našeho 

oprávněného zájmu. Zpracování Vašich osobních údajů pro potřeby přímého marketingu  

f. na základě oprávněného zájmu bude okamžitě ukončeno. Máte také právo vznést námitku na 

námi prováděné zpracování Vašich osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů a právo 

na soudní ochranu. 

g. omezení zpracování – Vaše osobní údaje budeme uchovávat v režimu omezeného zpracování, a 

to po dobu, dokud nevyřešíme nesrovnalosti ohledně zpracování Vašich osobních údajů. 

h. zpětvzetí souhlasu – máte právo kdykoli vzít zpět souhlas s se zpracováním osobních údajů, která 

jste nám udělili. 

Všem zpracovatelům jsou Vaše osobní údaje poskytovány na základě zpracovatelské smlouvy a v 

souladu s minimálním požadovaným standardem ochrany dle GDPR, a to pouze v míře nezbytně 

nutné pro splnění smlouvy a našeho oprávněného zájmu. I zde platí, že příslušným zpracovatelům 

předáváme pouze údaje nutné pro jejich činnosti. 

 

Jak dlouho budeme Vaše údaje uchovávat 

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po celou dobu, co budeme plnit naši vzájemnou smlouvu. Po 

skončení smluvního vztahu budeme Vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, abychom splnili 

nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají (těmito 

předpisy jsou např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o archivnictví a evidenci, 

pravidla a předpisy definované řídícím orgánem v rámci daného projektu). 

 

IV. Kde získat více informací? 

Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními 

předpisy, sdělte nám prosím tuto skutečnost na e-mailové adrese info@educentrum.eu a vše 

společně vyřešíme. 

Pokud bychom se na něčem přece jen neshodli, můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu 

osobních údajů. Podrobnosti naleznete zde: https://www.uoou.cz/ 

 

 

Tyto Zásady jsou platné od 21. 5. 2018 
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