Zásady zpracování osobních údajů - GDPR
Úvod
Cílem tohoto prohlášení je informovat o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi
nakládáme, kde je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je poskytujeme a také jak se
můžete dozvědět o tom, jaké osobní údaje přímo o Vás zpracováváme. Toto prohlášení by Vám také
mělo objasnit, jak zajišťujeme důvěrnost a bezpečnost Vašich osobních údajů.
Správce osobních údajů
Společnost AKCENT College s.r.o., IČ: 27259439, se sídlem Bítovská 5, Praha 4, PSČ 140 00 je
správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 7. nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ("GDPR").
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
AKCENT College s.r.o. zřídila pozici pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterou se mohou
subjekty údajů obracet se svými dotazy, podněty či při uplatnění svých práv:
Ing. Leona Sedláčková
Tel. 261 109 259
Email: poverenec@akcent.cz
Zásady ochrany Vašich osobních údajů
S Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše
osobní údaje jsou chráněné v nejvyšší možné míře. Zde jsou shrnuty základní zásady, kterými se při
zpracování Vašich osobních údajů řídíme:


Zákonnost
Osobní údaje zpracováváme zejména na základě zákonné povinnosti (právního titulu), a to v souladu
se všemi právními předpisy.



Účelové omezení
Vaše osobní údaje používáme výhradně k účelům uvedeným v době jejich získání nebo k dalším
souvisejícím účelům, a to vždy v souladu se zákonem.



Minimalizace osobních údajů
Vyžadujeme pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné a zároveň relevantní k účelu, pro který
jsou zpracovávány.



Přesnost údajů
Vaše osobní údaje v souladu se zákonem aktualizujeme a zajišťujeme jejich opravu. Máte možnost
se na nás kdykoliv obrátit, abyste zkontrolovali, doplnili či odstranili osobní údaje, které jste nám
poskytli.



Korektnost a transparentnost
Osobní údaje zpracováváme transparentně a otevřeně za účelem plnění smluvních povinností, na
základě našeho oprávněného zájmu či na základě Vašeho výslovného souhlasu. V případě závažného
porušení bezpečnosti Vašich osobních údajů jsme povinni Vás o takové skutečnosti neprodleně
informovat.



Integrita, důvěrnost a zabezpečení osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme tak, abychom zabránili jakémukoliv neoprávněnému nebo

nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům,
k neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.


Odpovědnost
Tato zásada nám ukládá povinnost umět doložit soulad všech výše uvedených podmínek.
Účel zpracování osobních údajů:
AKCENT College s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje pro tyto účely:






Plnění zákonných a smluvních povinností
Oprávněný zájem správce
Zajištění vzdělávání a s ním souvisejících služeb
Administrativa a provoz
Kategorie zpracovávaných osobních údajů
AKCENT College zpracovává jednak osobní údaje poskytnuté přímo jednotlivými fyzickými osobami
(ať již na základě souhlasu nebo jiných právních důvodů), jednak další osobní údaje vytvořené v rámci
činností zpracování a nezbytných pro jejich zajištění. To může zahrnovat následující kategorie
osobních údajů:








Identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, místo a datum narození, státní
příslušnost, rodinný stav, kontaktní adresa, adresa trvalého bydliště, rodné číslo, předchozí vzdělání,
podpis apod.
Elektronické kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa.
Studijní údaje a aktivity: předchozí vzdělání, maturitní vysvědčení příp. nostrifikace, smlouva o
studiu, případné splátkové kalendáře, dodatky ke smlouvě, záznamy o studiu a studijních aktivitách
(zapsané předměty, studijní obor, typ studia, jazyk studia, ročník, forma studia, rok nástupu,
hodnocení a známky, datum vykonání zkoušky, studijní výsledky, absolvované testy, zkouškové
termíny)
Ekonomické údaje: bankovní spojení, závazky a pohledávky, poplatky atd.
Doba uchování osobních údajů



Zákonná regulace - údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou ve vztahu k dané činnosti
zpracování osobních dat. V souladu s platnými právními předpisy jsou pak zlikvidovány nebo
archivovány po zákonem stanovenou dobu. Maximální doba, po kterou údaje uchováváme, je
stanovena archivačním a skartačním řádem.
Předávání osobních údajů
Jsme dceřinou firmou společnosti AKCENT IH Prague a jsme oprávněni jí předávat osobní údaje a to
na základě oprávněného zájmu, zejména pro účely výuky a administrativy.
Pro zpracování Vašich osobních údajů využíváme též služeb externích zpracovatelů. Těmto
zpracovatelům předáváme Vaše osobní údaje pouze v souladu s výše uvedenými účely a v souvislosti
s předáváním máme s těmito zpracovateli vždy uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů,
která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou dodržovány v AKCENT College
s.r.o.
Za účelem naplnění zákonných povinností může AKCENT College předat vybraná data také jiným
určeným subjektům (například orgánům veřejné moci).

Jaká máte práva?


právo na přístup k osobním údajům: v případě, že máte pochybnosti, jaké osobní údaje o Vás
přesně zpracováváme, neváhejte se na nás obrátit. Máte právo vědět, co přesně o Vás vedeme, tzn.:
a) za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje
b) rozsah osobních údajů
c) další příjemce osobních údajů, kterým jsme již Vaše osobní údaje poskytli či hodláme poskytnout
d) dobu, po kterou budou Vaše osobní údaje u nás ještě zpracovávány
Tyto informace Vám budeme poskytovat zpravidla v elektronické podobě.













právo na opravu: máte právo na to, aby AKCENT College s.r.o. bez zbytečného odkladu opravila
nesprávné osobní údaje, které se Vás týkají, a máte právo na doplnění neúplných osobních údajů
právo na výmaz ("zapomenutí"): máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud je dán jeden z
těchto důvodů:
- osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány
nebo zpracovávány.
- odvoláte souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu a neexistuje
žádný další právní důvod pro zpracování.
- vznesete námitku proti zpracování z důvodu oprávněných zájmů správce
osobních údajů.
- osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
- právní povinnost stanovená právem Unie nebo členským státem.
právo na omezení zpracování: máte právo nás požádat o omezení zpracování osobních údajů
v případě, že se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovány v rozporu se zákonem nebo
v rozporu s Vaším soukromým a osobním životem. My na základě Vaší žádosti posoudíme situaci bez
zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do jednoho měsíce buď omezení zpracování
provedeme, či ho odmítneme, či lhůtu prodloužíme, pokud je výkon práva složitý. V každém případě
Vás ale budeme informovat do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti o výsledku posouzení a o
tom, jaká jsme přijali opatření
právo na podání stížnosti: máte právo podat stížnost orgánu dozoru (Úřad pro ochranu osobních
údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7), pokud se domníváte, že AKCENT College s.r.o. zpracovává
osobní údaje v rozporu s GDPR,
právo na informaci o přiměřených zárukách týkajících se přenosu, pokud by se osobní údaje
přenášely do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci,
právo na kopii zpracovávaných osobních údajů, a to i v elektronické podobě,
právo na sdělení o porušení ochrany osobních údajů
právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovány
na základě oprávněného zájmu.

Kontakty
Máte-li jakékoliv dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů či shromažďování a
zpracování Vašich osobních údajů, prosím kontaktujte nás. Společnost AKCENT College s.r.o. zřídila
pozici pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterou se mohou subjekty údajů obracet se svými
dotazy, podněty či při uplatnění svých práv, a to prostřednictvím speciální e-mailové
adresy: poverenec@akcent.cz.

