Ochrana osobních údajů
Vážení klienti,
jelikož mě kontaktujete telefonem či e-mailem a já si vaše telefonní číslo nebo e-mail ukládám, abych
s vámi mohla komunikovat, stávám se dle rozhodnutí EU správcem vašich osobních údajů a musím
vás informovat, jak s těmito údaji nakládám.

V první řadě vás chci ujistit, že neposkytuji nikomu žádné informace o mých klientech.

Zásady zpracování osobních údajů:
Podle evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR, tj. General Data Protection Regulation)
vás musím informovat o tom, jak zpracovávám vaše osobní údaje.
Účelem nového evropského nařízení je větších ochrana vašich osobních údajů a váš přehled o jejich
zpracování a vašich právech.
Vaše údaje jsou zpracovány výhradně v souladu s platnou legislativou a jsou zpracovány pouze ty
údaje, které klient dobrovolně poskytne.
Údaje jsou zpracovány pouze po dobu trvání spolupráce.

Správce osobních údajů:
Mgr. Simona Hejhálková
sídlo: Kollárova 1714/1A
provozovna: Vančurovo nám. 476
500 02 Hradec Králové 2
IČ: 879 378 41
Tel.: +420 774 937 278
e-mail: simona@infinitty.cz

Účel zpracování:
Vaše údaje jsou zpracovány pro účely rezervace jazykových lekcí a kurzů.

Rozsah zpracování:
Jsou zpracovávány následující údaje, které jsou nezbytné pro komunikaci s klientem, pro vystavení
faktury na jazykové lekce či kurzy:
Adresa, jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa. V případě, že si klient objedná lekce přes Skype,
tak jméno na Skypu. Pokud mě klient kontaktuje přes facebook, tak jméno na facebooku.

Způsob zpracování:
Údaje jsou zpracovány za účelem komunikace a adresa pro vystavení faktury.

Doba zpracování:
Vaše údaje jsou zpracovány pouze po dobu trvání naší spolupráce, poté jsou vymazány.

Zabezpečení ochrany dat:
Vaše údaje nejsou předávány nikomu dalšímu.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů:
Klient má právo na získání informací o účelu a rozsahu zpracování jeho osobních údajů, má právo na
vymazání veškerých osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Mlčenlivost:
Je naprostá samozřejmost, že zachovávám mlčenlivost o osobních údajích a sděleních klientů během
lekcí a kurzů. Tato mlčenlivost trvá napořád i po skončení spolupráce.

25.5.2018 v Hradci Králové.

