Informace o Zpracování osobních
údajů
Respektujeme Vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby a splnit naše
závazky ze Smlouvy o poskytování služeb, potřebujeme znát některá Vaše osobní data.
Informace o objednatelích jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky,
zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a
předpisů. Společnost GREEN FUSION s.r.o., která je správcem vašich osobních údajů, užívá
veškeré údaje získané od objednatelů výhradně pro účely uskutečnění plnění Smlouvy o
poskytování služeb a pro účely přímého marketingu.
Bez výslovného souhlasu účastníků akcí nakládá společnost GREEN FUSION s.r.o. s jejich
osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a
to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé:
1. Poskytovatel softwaru pro fakturace Fakturoid s.r.o., V pláni 532/7,142 00 Praha – Lhotka, IČ:
04656679
2. Poskytovatel softwaru pro tvorbu a rozesílání newsletterů SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5,
Bohunice, 625 00 Brno, IČ 29210372
3. Poskytovatel softwaru Microsoft office
4. Poskytovatel softwaru pro sdílení dat Dropbox, San Francisco, USA
5. Iveta Künstlerová, Trnkova 26, Olomouc, IČ 04016131, osoba pověřená správou studijních
programů a komunikací se studenty.

JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME?
Pro realizaci plnění Smlouvy o poskytování služeb od Vás potřebujeme znát jméno (případně
jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový
kontakt a rok narození (potřebujeme vědět, že pracujeme s plnoletými lidmi, pro které je
studium na naší akademii určeno). Při proplácení dobropisu od Vás můžeme požadovat
předložení identifikačního dokladu (OP nebo CP), a to za účelem předcházení vzniku škod a
zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti.
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Také nás zajímá, jaká je vaše motivace ke studiu a kde jste se o nás dozvěděli.

K ČEMU ÚDAJE SLOUŽÍ?
Pro realizaci plnění Smlouvy o poskytování služeb na úrovni, kterou si klademe, s Vámi
potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto získáme při Vaší registraci. Jelikož
jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem plnění smlouvy, není nutný Váš výslovný
souhlas.
Poskytnutím informace o tom, kde jste se o nás dozvěděli, nám pomáháte lépe cílit naše
marketingové aktivity tak, abychom byli schopni oslovit právě ty, pro které jsme tou správnou
volbou. Děkujeme.

JAK DLOUHO DATA ZPRACOVÁVÁME A JAK MŮŽETE
EXISTENCI TĚCHTO DAT OVLIVNIT?
Správce zpracovává Vaše osobní údaje po dobu plnění Smlouvy o poskytování služeb a dále pro
marketingové účely po dobu 4 let.
Z odběru newsletteru se může objednatel snadno odhlásit kliknutím na odhlášení z odběru
umístěném v patičce každého newsletteru.
V případě, že chcete, abychom Vaše osobní údaje zcela odstranili, stačí odeslat e-mail na
studium@akademielecivevyzivy.cz. Ze zákonných důvodů (archivace účetních dokladů), však
musíme některé vaše údaje zpracovávat po dobu, kterou nám stanoví zákon.
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