Zásady ochrany osobních údajů
Společnost Attendu s.r.o., se sídlem 5. května 1323/9; 140 00 Praha 4-Nusle,
IČO: 24721123, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem pod
sp. zn. C 168746 (dále také „Provozovatel“), jako správce osobních údajů Vás
informujeme o níže popsaném zpracování osobních údajů a zásadách ochrany
soukromí.

1. Pojmy a zkratky
•

webové stránky: obsah umístěný na webových stránkách www.ucime.se

•

aplikace: softwarová aplikace vytvořená a spravovaná Provozovatelem
pro možnost online výuky

•

uživatel: fyzická osoba nebo právnická osoba/korporace, která má zájem
o využívání aplikace

•

osobní údaje: znamená některé informace o fyzické osobě, kterou lze
přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor,
například jméno a příjmení, identifikační číslo, název školy

2. Rozsah a účel zpracování osobních údajů
2.1. Pokud nám na sebe na webových stránkách necháte prostřednictvím
formuláře email, pak osobními údaji jsou:
1. E-mailová adresa.
Osobní údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás
kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali.
2.2. Pokud se prostřednictvím webových stránek registrujete do aplikace, pak
osobními údaji jsou:

1.
2.
3.
4.

Křestní jméno;
Příjmení;
E-mailová adresa;
Název školy/instituce.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem splnění smlouvy.
V případě, že se na webové stránce zaregistruje, uložíme Vámi zadané osobní
údaje za účelem správy aplikace.
Pakliže si na webové stránce zaregistrujete, Vaše jméno, příjmení a e-mailovou
adresu berete na vědomí a dáváme nám souhlas k tomu, že tyto můžeme kromě
plnění smlouvy využít k tomu, abychom Vám zasílali následující obchodní sdělení,
tj. abychom Vás informovali pouze o nových funkcích v aplikaci. Z odebírání
obchodních sdělení se můžete kdykoliv odhlásit zasláním zprávy na
info@ucime.se.
Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů
pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace
jsou nezbytným smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být
důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené
dotazy.
1.5. Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být
při návštěvě webové stránky uloženy do zařízení uživatele. Na našich webových
stránkách používáme soubory cookie, které slouží k následujícím účelům:
•
•
•
•

Zapamatování si přihlášeného uživatele;
komfortní funkce webu;
anonymizované vyhodnocování pohybu uživatelů po webu a
získávání dobrovolné zpětné vazby od uživatelů.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a
jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu
zpracování.

3. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat Správce. Vaše osobní údaje
můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás
provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:
•
•

státním orgánům v oblasti školství a vzdělávání,
zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT
služby

4. Doba zpracování osobních údajů
4.1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu, po kterou Vám
budeme poskytovat naše služby či plnit smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k
plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů.
4.2. Osobní údaje týkající se Vašeho zákaznického účtu, včetně údajů v něm
obsažených, budeme zpracovávat za účelem správy zákaznického účtu a využití
aplikace uživatelem.
4.3. Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu dle bodu 2.1.
a 2.2, budeme zpracovávat do doby, než Váš souhlas odvoláte nebo po dobu 3
let od registrace účtu. Pro odvolání souhlasu stačí zaslat e-mail s příslušnou
žádostí na info@ucime.se.
3.5. Vedle toho můžete zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání
obchodních sdělení, které slouží k informování o nových funkcích v aplikaci,
kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí
zasílání dalších sdělení odmítnout prostřednictvím zaslání zprávy s příslušnou
žádostí na info@ucime.se.

5. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních
údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů 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; a
právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější
představu o jejich obsahu.
Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové
adrese info@ucime.se.
Stížnost týkající se zpracování osobních údajů můžete podat u dozorového
úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda
osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou 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 a zda dochází na základě zpracování
Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování.
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) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují
žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá
zákonná povinnost.
Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné
otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování
Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování
Vašich osobních údajů, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu.
Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu,
nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 14. 4. 2020.

