
Vzdělávací zařízení Ing. Františka Strážnického, na adrese Svat. Čecha 2302, 

v Uherském Brodě, PSČ 68801, IČ.: 88359492, 

Ji-FA.cz 

v rámci své činnosti zpracovává vaše osobní údaje, 

zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete, zejména:  

 

jedná se nejčastěji (nikoliv výhradně) o údaje, které nám sdělíte, nebo které musíme 

zpracovávat ze zákona nebo z důvodu, že tím sledujeme svůj oprávněný zájem, například se 

jedná o: 

- jméno a příjmení, 

- telefonní číslo, 

- mailovou adresu, 

- adresu trvalého pobytu, 

- kontaktní a/nebo doručovací adresu, 

- datum narození (věk), příp. rodné číslo, 

- identifikační číslo (IČ), popř. daňové identifikační číslo (DIČ) u dodavatelů a obchodních    

partnerů, 

 

Vaše údaje dále zpracováváme: 

pokud jste naši obchodní (i případní) partneři a využíváte našich služeb. 

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je zlepšení komunikace s Vámi, 

abychom mohli poskytovat výrobky a služby, o které jste projevili zájem, přičemž jsme vedeni 

snahou zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich interních systémů a tím i Vašich údajů. 

 

Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup? 

Vyvíjíme maximální možnou snahu o to, aby Vaše údaje u nás byly v bezpečí. S vašimi 

osobními údaji pracuje pouze majitel vzdělávacího zařízení a spolupracující lektoři. 

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje  

předat na základě platných právních předpisů např. ministerstvům, úřadům práce a dalším 

orgánům veřejné správy. 

 

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme? 

Doby nezbytné k účelu zpracování Vašich údajů jsou následující: 

- pokud jsou stanoveny zákonem nebo jiným obecně závazným právním předpisem, nebo 

rozhodnutím správního orgánu, musí být osobní údaje za popsaným účelem archivovány 

minimálně po takto stanovenou dobu; 

- pokud jsou stanoveny Skartačním řádem schváleným Moravským zemským archivem, 

vyplývají ze Skartačního řádu; 

 

Ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech 

našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných 

právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu 

stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání 

Vašeho souhlasu. 

 

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu? 

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem: 



- plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické 

využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat); 

- plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů; - 

či při zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů.  

 

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš 

souhlas k tomuto zpracování není potřeba. 

 

Jak už bylo řečeno, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi 

uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu či pro 

splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému 

splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše 

osobní údaje i bez Vašeho souhlasu plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. 

 

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a 

technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. 

Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba 

získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny při prolomení 

našich bezpečnostních opatření. 

 

V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda naše systémy 

neobsahují slabá místa a nebyly vystaveny útoku a používáme taková bezpečností opatření, 

aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s 

ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní 

opatření jsou pak pravidelně aktualizována. 

 

Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich 

údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete dodržovat základní 

bezpečnostní zásady. Mějte prosím vždy na paměti, že e-maily i případné další typy 

komunikace nejsou šifrovány či nemusí být nijak zabezpečeny. Proto důrazně doporučujeme 

nepoužívat takovéto formy komunikace při poskytování důvěrných informací. 

 

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně 

odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: straznicky@seznam.cz  

Odvolání souhlasu však nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na 

jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění 

smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). 

 

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé účely jsou však vyžadovány, tzn. 

pokud nám je nepředáte, nemusí Vám být tato činnost nebo úkon umožněny 

 

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva: 

- právo svůj souhlas kdykoli odvolat; 

- právo osobní údaje opravit či doplnit; 

- právo požadovat omezení zpracování; 

- právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech; 

- právo požadovat přenesení údajů; 

- právo na přístup k osobním údajům; 
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- právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech; 

- právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;  

a 

- další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně 

osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti. 

 

Jak nás můžete kontaktovat? 

 

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším 

zpracováním Vašich osobních údajů můžete využít kontaktního formuláře 

 http://www.ji-fa.cz/kontaktni-formular/ 

Případně e-mailovou adresu  

straznicky@seznam.cz 
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