INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE GDPR
Ochranu vašich osobních údajů bereme vážně. Ochrana vašeho soukromí při zpracování
osobních údajů je pro nás důležitou součástí všech našich interních procesů ve firmě.
Osobní údaje, které nám sdělujete v rámci využívání našich poskytovaných služeb,
zpracováváme v souladu s právními předpisy a zejména dle Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).
Vaše osobní údaje shromažďujeme pouze pro účely plynoucí z naší uzavřené dohody či
smlouvy. Veškeré zpracovávané osobní údaje jsou minimalizovány pouze pro potřeby
plnění tohoto smluvního vztahu, chráněny v souladu s GDPR a bodu pouze za těchto
podmínek užity.
ICFE CZ s.r.o., Pražská 810/16, 102 00 Praha 10, IČ 256 75 346, e-mail: info@icfe.cz (dále jen
Organizace) shromažďuje a zpracovává:
 nezbytné identifikační údaje pro přihlášení do e-learningových kurzů a pro potřeby
vystavení certifikátu o jeho absolvování (e-mail, jméno, příjmení)
 v případě spolupráce s OSVČ nezbytné údaje související s jejich podnikatelskou činností
(obchodní firma, IČ, DIČ, adresa sídla / místa podnikání, případně další kontaktní adresa,
číslo účtu, číslo telefonu, faxu, e-mailová adresa, údaje o našich vzájemných vztazích, o
platební morálce a plnění či neplnění závazků)
Zpracovatelem osobních údajů souvisejících s provozováním e-learningového systému je:
Centrum pro bezpečný stát z.s., IČ 22686860, Pražská 810/16, 102 00 Praha 10
Informace o předávání osobních údajů třetí straně:
Organizace informuje subjekt údajů, že osobní údaje mohou být předány pouze na základě
zákonné žádosti třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání
předmětných osobních údajů.
Práva subjektu údajů
Máte právo být kdykoli na žádost informováni o tom, jaké údaje o vás zpracováváme, pro jaké
účely, jakou dobu a zda dochází k automatickému rozhodování či profilování. Dále máte právo k
informaci o tom, jakým dalším subjektům jsou vaše osobní údaje předávány, v jakém rozsahu a
pro jaký účel a máte právo získat své zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu.
V případě, že se subjekt údajů domnívá, že organizace nebo smluvní zpracovatel organizace
provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu
údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel
jejich zpracování, může subjekt údajů Organizaci požádat o opravu či výmaz (likvidaci) těchto
osobních údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt údajů vznést
námitku proti takovému zpracování. Organizace je povinna bez zbytečného odkladu informovat
subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.
Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních
údajů, pplk.. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel. 234 665 111.

ICFE CZ s.r.o., Pražská 810/16, 102 00 Praha 10, IČ 256 75 346, e-mail: info@icfe.cz

