ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)
1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je upravena nařízením
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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) a zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).
Zpracování osobních údajů v rámci činnosti prodávajícího se dále řídí zásadami a pravidly
uvedenými v rozhodnutí rektora o zpracovávání a ochraně osobních údajů, které je dostupné na
internetových stránkách prodávajícího http://www.pvsps.cz/nase-skola/dokumenty/ nebo
http://www.pvsps.cz/nase-skola/uredni-deska-platna-rozhodnuti/.
2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa
bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní
číslo.
3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím jako správcem, a to pro účely
splnění smlouvy, jejíž stranou je kupující jako subjekt údajů, tj. realizace práv a povinností
z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Pokud kupující osobní údaje nutné pro
splnění některého z výše uvedených účelů odmítne sdělit, není možné ze strany prodávajícího
poskytnout příslušnou službu či jiné plnění, pro které osobní údaje potřebuje.
4. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím
také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Kupující taktéž souhlasí s
dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti prodávajícího.
5. Kupující má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to buď písemně listovní zásilkou na adresu
Hekrova 805/25, 149 00 Praha 4 – Háje, nebo elektronicky e-mailem na adresu
tajemnice@pvsps.cz. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
6. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském
účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že
je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních
údajích.
7. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat zaměstnanci prodávajícího, osoby zajišťující
výuku v rámci činnosti prodávajícího a provozovatelé informačních systémů, v nichž budou
osobní údaje uloženy. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí
osobu, jakožto zpracovatele. Kromě výše zmíněných osob nebudou osobní údaje prodávajícím
bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám, s výjimkou plnění povinností
prodávajícího podle obecně závazných právních předpisů.
8. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelů, pro něž jsou
osobní údaje zpracovávány, a v souladu s pravidly archivace podle příslušných obecně
závazných právních předpisů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě
automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a že byly poskytnuty
dobrovolně.

10. Prodávající tímto uvědomuje kupujícího o právech subjektu údajů uvedených v čl. 15 až 22
a čl. 34 GDPR, která jsou následující:
10.1. právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR,
10.2. právo na opravu podle čl. 16 GDPR,
10.3. právo na výmaz podle čl. 17 GDPR;
10.4. právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR,
10.5. právo na informace o příjemcích osobních údajů podle čl. 19 GDPR,
10.6. právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR,
10.7. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 GDPR,
10.8. právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného
na automatizovaném zpracování, včetně profilování podle čl. 22 GDPR;

výhradně

10.9. právo na oznámení případu porušení zabezpečení osobních údajů podle čl. 34
GDPR,
10.10. právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních
údajů (Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, telefon: +420 234 665 111,
e-mail: posta@uoou.cz).
11. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající
povinen v souladu s § 12 odst. 1 ZOOÚ tuto informaci předat. Prodávající má právo
za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující
náklady nezbytné na poskytnutí informace.
12. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování
jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího
nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může kupující podle § 21 odst. 1 ZOOÚ:
12.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
12.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav
(zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo
likvidaci osobních údajů).
13. Práva kupujícího jako subjektu údajů mohou být uplatněna písemně listovní zásilkou, nebo
elektronicky e-mailem, a budou vyřizována do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Kontaktní
osobou ve věci zpracovávání a ochrany osobních údajů u prodávajícího je pověřenec pro
ochranu osobních údajů Mgr. Milena Balá, tajemnice, tel. +420 272 937 713,
+420 777 326 099, e-mailová adresa: tajemnice@pvsps.cz.
V Praze dne 1. 6. 2018

