
Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 
© ICFE CZ s.r.o. 

 
 

1. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) uděluje uživatel aplikace internetových 

kurzů (dále jen „Uživatel“) dobrovolně oprávnění shromažďovat, uchovávat a 

zpracovávat jeho osobní údaje firmě ICFE CZ s.r.o., se sídlem Pražská 810/16, 

Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ 25675346, zapsaném v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 60239. 

 

2. Správce osobních údajů: ICFE CZ s.r.o., se sídlem Pražská 810/16, Hostivař, 

102 00 Praha 10, IČ: 25675346. 

 

3. Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení a e-mailová adresa. 

 

4. Účel zpracování osobních údajů: Osobní údaje se zpracovávají za účelem evidence 

uživatelů aplikace internetových kurzů.  

 

5. Období, pro které Uživatel souhlasí se shromažďováním, uchováváním a 

zpracováním poskytnutých osobních údajů: Od data udělení souhlasu až do 

písemného odvolání souhlasu. Uživatel bere na vědomí, že v případě odvolání 

souhlasu se zpracováním osobním údajů ztrácí možnost užívat aplikaci odborných 

kurzů.  

 

6. Prostředky a způsob získávání osobních údajů: Osobní údaje jsou od Uživatele 

získávány při registraci do systému.  

 

7. Způsob a rozsah zpracování: Osobní údaje Uživatele budou zpracovány 

automatizovaně vlastními zaměstnanci správce v rozsahu odpovídajícím účelu 

jejich zpracování, jedná se o zpracování adresných osobních údajů. Veškerá data 

jsou ukládána v digitální formě.  

 

8. Subjekty zpracovávající osobní údaje Uživatele: Poskytnuté osobní údaje budou 

zpracovány správcem.  

Uživatel souhlasí se zasíláním informací správcem, souvisejících s internetovými 

kurzy prostřednictvím e-mailu.    

 

9. Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádá-li Uživatel o 

informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto 

informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí 

informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na 

poskytnutí informace.  

 

10. Ochrana práv Uživatele dle § 21 Zákona: Každý Uživatel, který zjistí nebo se 

domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s 

ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, 

zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může 

požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý 

stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). 

Uživatel má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a 

pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se 

však může Uživatel obrátit i přímo.  

 

11. Kontakt na správce osobních údajů za účelem využití svých práv na informaci dle 

§ 12 a 21 zákona a/nebo za účelem žádosti o likvidaci svých osobních údajů je 

umístěn na webových stránkách správce. 


