Zásady ochrany osobních údajů
Jsme společnost NAMEDICINU s.r.o. (Identifikační číslo: 107 62 744) se sídlem Bělehradská
858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná pod spisovou značkou C 347996 vedená u
Městského soudu v Praze, zastoupená Mgr. Jakubom Čopákom, jednatelem. Zabezpečujeme
pro vás přípravné kurzy na přijímačky na medicínu.
Děkujeme za vaši důvěru, ale přesto na poskytování přípravných kurzů a návštěvy našich
webových stránek vyžadujeme některé osobní údaje. Proto jsme pro Vás připravili zásady
ochrany osobních údajů.
V těchto zásadách ochrany osobních údajů bychom Vás chtěli seznámit se všemi informacemi
týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

Základní pojmy a vysvětlení
Pokusíme se Vám vysvětlit základní pojmy spojené s Vašimi osobními údaji. Dne 25. 5. 2018
nabylo účinnosti nové 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 a o zrušení směrnice 95/46/ES. Tento dlouhý název známe pod zkratkou „GDPR“.
GDPR upravuje různé povinnosti pro správce osobních údajů a práva pro subjekty údajů.
Lidsky napsané, správce osobních údajů jsme my a subjekty údajů jste vy.
Občas využíváme externí společnosti či jiné subjekty, aby nám se zpracováním pomohly a
určitým způsobem s osobními údaji nakládali. Tyto subjekty nazývá GDPR jako zpracovatele
osobních údajů.
Co se rozumí pod pojmem osobní údaj? Je jím jakákoliv informace, pomocí které Vás můžeme
přímo či nepřímo identifikovat.
Přímo Vás identifikujeme podle Vašeho jména a příjmení, a dalších obdobných údajů.
Nepřímo prostřednictvím informací ve spojení s dalšími informacemi.
Je Vám něco nejasné? Můžete nám napsat na naši e-mailovou adresu info@namedicinu.cz.

Jaké osobní údaje zpracováváme?
Zabýváme se přípravnými kurzy na přijímačky na medicínu. Abychom Vám tyto kurzy mohly
poskytovat, potřebujeme Vaše osobní údaje v tomto rozsahu:
•

jméno a příjmení

•

adresa bydliště

•

e-mailová adresa

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?
Jak bylo uvedeno výše – důvod, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je zajištění přípravných
kurzů na přijímačky na medicínu. Dbáme na bezpečnost Vašich osobních údajů, a proto
zpracováváme pouze nezbytné údaje, které jsou potřebné pro konkrétní účely a snažíme se
pravidelně kontrolovat jejich aktuálnost a relevantnost.
Aby mohl správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje, musí existovat právní důvod. V
našem případě je tímto právním důvodem nezbytnost pro splnění smlouvy.
Jinými slovy, Vaše údaje potřebujeme k tomu, abychom mohli splnit povinnosti našeho
vzájemného smluvního vztahu – tedy zajistit pro Vás přípravné kurzy na přijímačky na
medicínu.
Poskytnutí Vašich údajů je nezbytnou součástí smlouvy a bez jejich poskytnutí vám
nedokážeme poskytnout naše služby.

Komu Vaše osobní údaje předáme?
Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám s výjimkou účetní firmy:


Ing. Anton Kovaľ (IČO: 46389385) se sídlem Kpt. Nálepku 370/2, 08501 Bardejov,
Slovenská republika

A na vyžádání příslušným státním orgánům jako například Finanční úřad nebo Česká obchodní
inspekce.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu plnění smlouvy. To znamená od doby
přihlášení do přípravného kurzu do dne ukončení přípravného kurzu. Následně Vaše osobní
údaje uchováváme pouze během nezbytné doby, ke které nás zavazují jednotlivé zákony,
například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a spisové službě a zákony o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Kontaktovali jste nás?
Pokud jste nás kontaktovali prostřednictvím e-mailu na našich webových stránkách, budeme
zpracovávat údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a případné údaje obsažené v
samotném dotazu.
Právním důvodem pro zpracování těchto údajů je plnění smluvních povinností. Po vyřízení
dotazu budou osobní údaje vymazány.

Jaké soubory cookies využíváme?
Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo
mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu
zapamatují Vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk,
velikost písma a jiné zobrazovací preference).
Naše webové stránky, podobně jako téměř všechny další webové stránky, používají cookies k
tomu, aby pro vás fungovaly co nejlépe. Zejména nám pomáhají k tomu, aby naše webové
stránky fungovaly tak, jak byste očekávali, abychom detekovali neoprávněné návštěvníky
našich stránek a k tomu, abychom zajistili dostatečnou bezpečnost našich stránek. Soubory
cookies budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro správný chod webových
stránek, nejdéle však po dobu jednoho roku.
Jelikož se jedná o nezbytné cookies, neexistuje způsob, jak zabránit používání těchto cookies
jinak než přestat používat naše webové stránky.
Používání souborů cookies můžete rovněž nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče.
Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory
cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen
některých souborů cookies.
Naše webové stránky, podobně jako většina jiných webových stránek, zahrnuje i funkcionality
poskytované třetími stranami. Vyřazení těchto cookies pravděpodobně znemožní provoz
funkcionalit, poskytovaných těmito třetími stranami.
Veškeré údaje jsou prostřednictvím našich webových stránek shromažďovány pomocí
marketingových nástrojů společnosti Facebook. Tyto nástroje slouží výhradně ke zlepšování
stávajících služeb a marketingovým účelům, neumožňují však identifikaci konkrétního
uživatele, resp. sběr jeho osobních údajů. Vždy si však vyžádáme Váš souhlas pro využívání
těchto služeb třetích stran.
Jedná se o následující druhy cookies a v závorce uvádíme dobu, po které vyprší:


Facebook: _fbc (3 měsíce), _fbp (3 měsíce), _ga (3 měsíce)

V žádném případě však tyto údaje neprodáváme nebo s nimi nijak neobchodujeme. Více
informací naleznete na webových stránkách provozovatelů služeb, především na adrese
https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Jaká máte práva?
Jelikož zpracováváme Vaše osobní údaje, máte následující práva:




právo na přístup k osobním údajům
právo na opravu
právo na výmaz („právo být zapomenut“)






právo na omezení zpracování údajů
právo vznést námitku proti zpracování
právo na přenositelnost údajů
právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

Abyste těmto právům lépe porozuměli, pokusíme se Vám je ve zkratce vysvětlit.
Právo na přístup znamená, že nás můžete kdykoliv požádat o potvrzení, zda jsou či nejsou
Vaše osobní údaje zpracovávány. A pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu
jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz,
omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali
Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné. Za
další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, a sice
ve výši 50 Kč.
Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich
osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud:
(i)

již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

(ii)
odvoláte svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů a zároveň neexistují žádné
další právní důvody pro jejich zpracování,
(iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro
zpracování,
(iv)

zpracování je protiprávní

(v)

ukládá nám to zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně
zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že
je budeme mít pouze uloženy.
Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních
údajů, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. Tato námitka bude vyhodnocena a
následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo
že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude
námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.
Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a
které jsou zpracovávány ve běžně používaném a strojově čitelném formátu.
Pokud budete chtít uplatnit některé z Vašich výše uvedených práv, kontaktujte nás, prosím, na
e-mailové adrese info@namedicinu.cz. Na vaše dotazy či připomínky odpovíme bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce.

Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě
Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu
(www.uoou.cz).

Účinnost zásad
Tyto zásady jsou účinné od 1. 5. 2021.

