OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR, IČO: 228 97 381, se sídlem Praha 1,
Nové Město, Opletalova 1337/29 , PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, sp. zn. L 51510, pobočný spolek Autoklubu České republiky (dále jen „my“) věnuje
ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom,
jaké osobní údaje o vás my jakožto správce osobních údajů zpracováváme v souvislosti s vaší účastí
na vzdělávacím programu „Jedu s dobou“ (dále jen „školení“), zda údaje zpracováváme na základě
vašeho souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je
můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva. Podrobné
informace o samotném školení naleznete ve Smluvních podmínkách dostupných zde.
A.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:
a) identifikační údaje, které uvádíte v přihlášce na školení a rozumí se jimi jméno a příjmení,
datum narození;
b) kontaktní údaje, které uvádíte v přihlášce na školení a jež nám umožňují kontakt s vámi,
konkrétně e-mailová adresa a telefonní číslo;
c) údaje související s absolvováním školení, které jsou nezbytné pro zajištění účasti na školení
a vystavení Certifikátu o absolvování školení, konkrétně zejména údaje o evidenci docházky
a úspěšnosti účastníka školení.
B.

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu na základě
plnění smlouvy nebo našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu).
Jaká zpracování můžeme provádět, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje.
B.1. Zpracování na základě plnění smlouvy
Pokud se přihlásíte na školení, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, na základě
plnění smlouvy s vámi, abychom vám mohli umožnit účast na školení, tedy za účelem zajištění vaší
účasti na školení. Smlouva o poskytování služeb ohledně zajišťování školení, o kterou se naše
zpracování opírá, vzniká podáním přihlášky. Po absolvování školení také zpracováváme vaše údaje
související s absolvováním školení, abychom vám mohli vystavit Certifikát o absolvování školení, a
to rovněž na základě plnění smlouvy s vámi.
To, že tyto údaje použijeme za účelem zajištění vaší účasti na školení, znamená, že je použijeme
zejména:






abychom s vámi mohli o školení komunikovat, například vám zaslat organizační informace
a připomínku o blížícím se termínu školení;
pro potřeby provedení služby; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim
partnerům, jak je popsáno v části C. „Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je
předáváme?“;
v souvislosti s vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte.

Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu poskytování našich služeb.
B.2. Zpracování na základě oprávněného zájmu
Pokud se přihlásíte na školení, uchováme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje související
s absolvováním školení na základě našeho oprávněného zájmu za účelem naší vnitřní evidence a
kontroly ochrany právních nároků. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a
kontrola řádného poskytování našich služeb.
Dále zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu vaše identifikační a kontaktní údaje a
údaje související s absolvováním školení za účelem:


získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci naše služby v budoucnu
vylepšit, zejména zjišťování vaší spokojenosti s našimi službami; naším oprávněným
zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás a



zasílání nabídek e-mailem včetně newsletteru s informacemi o akcích a průzkumech; naším
oprávněným zájmem je zde propagace našich produktů a služeb.

Za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme údaje po dobu
trvání promlčecí doby včetně doby pokrývající její případné stavení či přerušení, typicky však ne déle
než 16 let po ukončení účinnosti smlouvy. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení
zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení
a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.
Pro ostatní uvedené účely osobní údaje používáme po dobu [2 let].
Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit
námitku.
C.

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme ?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme
shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky
zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.
Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb našich partnerů a dalších zpracovatelů,
kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části
B. „Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?“ Takovými zpracovateli jsou:
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a) poskytovatel subdodávek v rámci realizace výcviku v centru bezpečné jízdy - Libor
Václavík – LIBROS, IČ: 12697281
b) poskytovatel subdodávek v rámci realizace výcviku v centru bezpečné jízdy AUTODROM PROMOTION s.r.o., IČ: 25446941
c) poskytovatel subdodávek v rámci realizace výcviku v centru bezpečné jízdy AUTODROM MOST a.s., IČ: 25419048
d) poskytovatel subdodávek v rámci realizace výcviku v centru bezpečné jízdy - Antonín
Musil, IČ: 10582088
e) poskytovatel subdodávek v rámci realizace výcviku v centru bezpečné jízdy AUTOKLUB KAROSA klub v AČR, pobočný spolek, IČ: 0048502
f) poskytovatel subdodávek v rámci realizace výcviku v centru bezpečné jízdy - MAX
CARS Training s.r.o., IČ: 01381521
g) poskytovatel subdodávek v rámci realizace výcviku v centru bezpečné jízdy - DEKRA CZ
a.s., IČ: 49240188
h) poskytovatel subdodávek v rámci realizace výcviku v centru bezpečné jízdy - S-Drive
s.r.o., IČ: 27479137
i) poskytovatel cloudových služeb a dalších technologií a IT podpory – Matěj Skalník, IČ:
041 08 868
D.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od vás, jejich vyplněním v přihlášce. Osobní údaje přímo od vás
získáváme také v průběhu školení, konkrétně zejména identifikační a kontaktní údaje.
E.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy
při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:
Právo na přístup
Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou
dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká
máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět
v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme,
můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany
zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci
práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii
vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.
Právo na opravu
Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo
na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.
Právo na výmaz
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V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje
bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:


vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,



využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (vizte níže část „Právo vznést
námitku proti zpracování“) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich
oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto
zpracování opravňovaly, nemáme nebo



se domníváte, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu
s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned
smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich
osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení,
výkon nebo obhajobu našich právních nároků (vizte část B. „Proč osobní údaje zpracováváme
a co nás k tomu opravňuje?“).
Právo na omezení zpracování
V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních
údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich
osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto
případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování
osobních údajů musíme omezit když:


popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;



vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec
toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů
upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu
takové údaje stejně poskytl);



vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je
požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo



vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole
„Právo vznést námitku proti zpracování“). Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka
oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost
Máte právo získat od nás získat všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sám/sama poskytl/a
a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy
(vizte část B. „Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?“). Vaše osobní údaje
vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
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Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje,
které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.
Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho
oprávněného zájmu (vizte část B. „Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?“).
Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme bez dalšího vaše osobní údaje zpracovávat; v ostatních
případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom
v takovém zpracování pokračovali.
Právo podat stížnost
Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost
u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte,
že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními
předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat
u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
F.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz,
uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na naší e-mailovou adresu
info@jedusdobou.cz. Rovněž nás v této věci můžete kontaktovat osobně na adrese Asociace
center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR, IČO: 228 97 381, Nové Město, Opletalova 1337/29 ,
PSČ 110 00. Postup pro podání žádosti o výkon práv naleznete [zde]
Abychom vám ještě více usnadnili uplatnění vašich práv, můžete k tomu využít formuláře, které je
možné získat na vyžádání na adrese info@jedusdobou.cz.
Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných
případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit
o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme
informovat.
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POSTUP PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VÝKON PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
A. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?
Vaši žádost o výkon práv můžete podat jedním z následujících způsobů:
-

osobní návštěvou;

-

doručením listinného dokumentu;

-

zasláním žádosti o výkon práv prostřednictvím elektronické pošty; či

-

zasláním žádosti o výkon práv datovou schránkou.

Podrobnější údaje a náležitosti související s jednotlivými způsoby podání Vaší žádosti naleznete níže.

B. Podání žádosti při osobní návštěvě
Pokud chcete podat Vaši žádost osobně, můžete nás navštívit na adrese sídla Asociace center pro
zdokonalovací výcvik řidičů AČR Praha 1, Nové Město, Opletalova 1337/29 , PSČ 110 00.
Protože potřebujeme dostatečně ověřit Vaši totožnost, vezměte si s sebou prosím Váš občanský
průkaz nebo jiný úřední doklad. Potřebujeme to, abychom mohli ověřit, zdali jste skutečně osobou,
ke které se osobní údaje vztahují (např. aby Vaše údaje nebyly vydány cizí osobě).

C. Podání žádosti doručením listinného dokumentu
Pokud chcete podat Vaši žádost prostřednictvím listinného dokumentu, můžete ji zaslat či jinak
doručit na adresu sídla Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR Praha 1, Nové Město,
Opletalova 1337/29 , PSČ 110 00.
Protože potřebujeme dostatečně ověřit Vaši totožnost, musí být Vaše žádost opatřena úředně
ověřeným podpisem. Potřebujeme to, abychom mohli ověřit, zdali jste skutečně osobou, ke které
se osobní údaje vztahují (např. aby Vaše údaje nebyly vydány cizí osobě).

D. Zaslání žádosti prostřednictvím elektronické pošty
Pokud chcete podat Vaši žádost prostřednictvím elektronické pošty, můžete ji zaslat na e-mailovou
adresu info@jedusdobou.cz.
Protože potřebujeme dostatečně ověřit Vaši totožnost, musí být Vaše žádost opatřena uznávaným
elektronickým podpisem. Potřebujeme to, abychom mohli ověřit, zdali jste skutečně osobou, ke
které se osobní údaje vztahují (např. aby Vaše údaje nebyly vydány cizí osobě).
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E. Zaslání žádosti prostřednictvím datové zprávy
Pokud chcete podat Vaši žádost zasláním datové zprávy, můžete ji zaslat do naší datové schránky
9dy3sv5.

Protože potřebujeme dostatečně ověřit Vaši totožnost, údaje z Vaší datové schránky se musí
shodovat s údaji uvedenými ve Vámi podávané žádosti. Potřebujeme to, abychom mohli ověřit,
zdali jste skutečně osobou, ke které se osobní údaje vztahují (např. aby Vaše údaje nebyly vydány
cizí osobě).

F. Podávám žádost za někoho jiného
Pokud podáváte žádost o výkon práv za někoho jiného, kterýmkoli z výše uvedených způsobů,
doložte, prosím, úředně ověřenou plnou moc, která Vás k tomuto bude opravňovat, či jiný oficiální
dokument, který povede k jednoznačnému ověření Vaší totožnosti a oprávnění žádost podat (např.
rodný list dítěte, rozhodnutí o osvojení apod.). V případě zaslání žádosti e-mailem či
prostřednictvím datové zprávy musí být přiložena autorizovaná konverze daného dokumentu.
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