GDPR-INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Californian Sun, Mgr. Bc. Jana Štefanová, Lipová 379, 751 03 Majetín, IČ: 63019510, zapsaná
v Živnostenském rejstříku dne 26.6.1997 Živnostenským úřadem města Olomouce, je správcem
osobních údajů svých členů, jejich zákonných zástupců a kontaktních osob ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/67.

Californian Sun o svých studentech shromažďuje jen údaje nutné pro jejich identifikaci (například pro účely vystavení potvrzení o
absolvování kurzu pro zaměstnavatele) a pro nezbytnou elektronickou, textovou nebo hlasovou komunikaci. Podáním přihlášky
posluchač vyjadřuje svůj souhlas s poskytnutím svých osobních údajů pro výše uvedené účely.

JAKÉ INFORMACE UKLÁDÁME?
✓

jméno a příjmení

✓

datum narození

✓

adresa

✓

telefonní číslo

✓

e-mailová adresa

✓

v případě fakturace kurzovného: název, adresa, IČ/DIČ firmy

K JAKÝM ÚČELŮM?
✓

identifikace studentů pro účely evidence úhrad kurzovného a pro vystavení potvrzení o absolvování kurzu

✓

elektronická komunikace s posluchači v rámci organizace výuky

JAK DLOUHO?
✓

na dobu neurčitou nebo dle zákonem stanové lhůty

KDE JSOU VAŠE DATA ULOŽENA, KDO K NIM MÁ PŘÍSTUP A JAK JSOU CHRÁNĚNA?
✓

správcem osobních údajů je Mgr. Bc. Jana Štefanová, dále jen "pověřená osoba"

✓

přihlášky se ukládají jako originály, které nám odevzdáte, nebo jako vytištěné kopie, pokud nám přihlášku zašlete
elektronicky

✓

přihlášky v elektronické podobě se neukládají

✓

archív přihlášek je umístěn výhradně u pověřené osoby

✓

osobní údaje v žádném případě nejsou předávány ani zpřístupněny žádnému dalšímu příjemci a jejich ochrana probíhá
v souladu s platnými právními předpisy

KONTAKT NA POVĚŘENOU OSOBU
V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním osobních údajů včetně stížností se lze obrátit
na e-mail janastefan@seznam.cz.

KONTAKTNÍ ÚDAJE DOZOROVÉHO ÚŘADU
V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se rovněž lze obrátit se stížností na
Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

