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Správce Vašich osobních údajů

Za správu Vašich osobních údajů zodpovídá vzdělavatel, tedy Jdeme Autistům Naproti 
z.s., zastoupený Mgr. Markétou Jandekovou, vedoucí spolku. 
Prohlašuji, že jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje jen na základě platného 
právního důvodu.

Kontaktní údaje
Správce osobních údajů můžete kontaktovat telefonicky: + 420 608 366 835 nebo e-
mailem: jan-olomouc@jan-olomouc.cz

Jaké údaje o vás jsou zpracovávány, za jakým účelem a v jakém rozsahu:

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro tyto účely:
● realizace akreditovaného vzdělávacího kurzu
● dodržení zákonných povinností - povinnost zpracovávat některé osobní údaje jsou

dané právními předpisy. Zpracování některých údajů je tak nezbytné pro splnění 
zákonných povinností, tj. povinnost zpracovávat a uchovávat údaje po určenou 
dobu.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v tomto rozsahu:
● při zpracování přihlášek na vzdělávací kurz
● při vydávání osvědčení vzdělávacích kurzů
● pro vzájemnou komunikaci

Tyto výše uvedené osobní údaje zpracováváme na základě těchto titulů - Plnění 
smlouvy, Právní povinnosti a Oprávněného zájmu. Osobní údaje zpracováváme 
mechanicky a automaticky, a to přímo nebo prostřednictvím třetích subjektů, které 
mohou být správcem pověřeny pro zpracování osobních údajů. Tyto údaje 
zpracováváme po dobu stanovenou zákonem.

http://www.jan-olomouc.cz/
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Fotografie a videozáznamy z kurzů / seminářů

V případě, že pořizujeme záznam (fotografie, videozáznam) z konání kurzu, budete na 
tuto skutečnost upozorněni a vyzváni k souhlasu či nesouhlasu s jejím pořízením. 
Fotografie můžeme použít k propagaci kurzů. U těchto materiálů nikdy neuvádíme 
jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci, a to na základě předchozího 
vědomého a svobodného souhlasu.

Reference, názory účastníků kurzu

Reference zveřejňujeme na základě souhlasu účastníka, který referenci poskytl. 
Uveřejněné reference získáváme z vyplněné zpětné vazby od účastníků kurzů, které 
archivujeme. Reference vybíráme způsobem, který má vypovídající a relevantní hodnoty
k danému produktu.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu stanovenou právními 
předpisy.
Po skončení smluvního vztahu v uchovávání pokračujeme, jestliže pro nás tato 
povinnost plyne z právních předpisů (archivace vydaných osvědčení, prezenčních listin 
a účetnictví).
Dalším důvodem pro uchování osobních údajů i po skončení smluvního vztahu je 
uplatnění našeho nároku, který i nadále přetrvává (např. evidence a vymáhání dlužné 
částky).
Na  základě  zpracovávaných  osobních  údajů  nedochází  k  automatizovanému
rozhodování, ani k profilování. 

Předání osobních údajů dalším stranám

Dalším stranám nejsou Vaše osobní údaje předávány. Výjimku tvoří povinnost 
zpřístupnění vašich osobních údajů na vyžádání subjektům oprávněným dle zvláštních 
právních předpisů, například pověřeným pracovníkům MPSV ČR, FÚ, apod.

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Máte právo na:
1. PRÁVO NA PŘÍSTUP k osobním údajům u spolku,  což znamená,  že  si  můžete

kdykoliv požádat o potvrzení spolku, 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 budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz,



omezení  zpracování  či  vznést  námitku,  odkud  osobní  údaje  byly  získány,  a  zda
dochází  na  základě  zpracování  osobních  údajů  k  automatickému  rozhodování,
včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů,
přičemž  první  poskytnutí  je  bezplatné,  za  další  poskytnutí  pak  může  spolek
požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů. 

2. PRÁVO NA OPRAVU osobních údajů, což znamená, že můžete požádat spolek o
opravu či doplnění osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. 

3. PRÁVO NA VÝMAZ osobních údajů, což znamená, že spolek musí vymazat Vaše
osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny
nebo jinak zpracovány,  (ii)  odvoláte  souhlas  a  neexistuje  žádný další  důvod pro
zpracování  (iii)  vznesete  námitky proti  zpracování  a  neexistují  žádné převažující
oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá
zákonná povinnost. 

4. PRÁVO  NA OMEZENÍ  zpracování  osobních  údajů,  což  znamená,  že  dokud  se
nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, konkrétně pokud
(i) popíráte přesnost osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu
osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) spolek již osobní údaje
nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena
námitka proti zpracování dle bodu 5. spolek může mít osobní údaje pouze uloženy a
další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou
potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků. 

5. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše
osobní údaje, které jste poskytl spolku se souhlasem ke zpracování nebo pro účely
plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby spolek tyto údaje předal jinému
správci. 

6. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování osobních údajů, což znamená, že
můžete u spolku podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých
osobních údajů, čímž způsobíte, že spolek osobní údaje dále nezpracovává, pokud
neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování,  které převažují nad Vašimi
zájmy nebo právy a svobodami. 

7. PRÁVO  PODAT  STÍŽNOST u  Úřadu  na  ochranu  osobních  údajů  na  adrese:
www.uoou.cz.

http://www.uoou.cz/


Veškerá svá práva, stanovená výše, můžete uplatnit u spolku buďto písemnou formou 
doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-
mailové adrese jan-olomouc@jan-olomouc.cz.

Tyto zásady o ochraně a zpracování osobních údajů jsou platné od 01. 01. 2023.
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