ZÁ SAD Y Z P R AC OV Á N Í O SO B N Í C H Ú D A J Ů
V IN T E R M E Z Z O DE SI G N ŠK O L E
KDO JSOU SPRÁVCI ÚDAJŮ A PROČ JSOU SPOLEČNÍ
1. Kurzy a vzdělávací akce v Intermezzo design škole pořádají dva podnikatelské subjekty:
Jana Hradecká, IČO: 75995808, se sídlem Praha 9, Za školkou 317/2, 190 15 a Interier design škola
INTERMEZZO s.r.o., se sídlem Praha 2, Ječná 550/1, 120 00, IČO: 24846554. Protože se aktivity těchto subjektů
prolínají a pro studenty, klienty a další osoby by bylo obtížné zjišťovat, která z těchto dvou osob je právě
správcem jejich osobních údajů, nakládají Jana Hradecká a Interier design škola INTERMEZZO s.r.o. (dále jen
„správci nebo společní správci“) s osobními údaji společně jako společní správci podle čl. 26 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).
KONTAKT
2. Kdokoliv může ve věci ochrany osobních údajů kontaktovat společné správce na emailu info@intermezzo.cz,
zástupcem společných správců ve věcech zpracování osobních údajů je Helena Součková.
VÝZNAM POJMŮ
3. Protože tu nechceme otrocky přepisovat pasáže z GDPR, jen pro ujištění uvádíme, že pojmy jako osobní údaj,
správce a zpracovatel a další z oblasti ochrany osobních údajů používáme ve stejném smyslu jako GDPR.
KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
4. V případě osob, kterým hodláme poskytovat, poskytujeme nebo jsme poskytovali službu (studenti, klienti,
účastníci kurzů), zpracováváme následující údaje, které jsou nezbytné k tomu, aby správci byli schopni
poskytovat vzdělávací služby. Jedná se o:
• Jméno a příjmení
• Adresu
• Emailovou adresu
• Telefon
• Rodné číslo
5. Na základě výslovného souhlasu, a to jak od studentů, klientů, tak i osob z řad veřejnosti, pak zpracováváme
tyto osobní údaje:
• Jméno a příjmení
• Adresu
• Emailovou adresu
• Fotograﬁi (podobiznu)
• Audiovizuální záznam
DŮVODY (PRÁVNÍ TITULY ZPRACOVÁNÍ)
6. Ke zpracovávání osobních údajů nás opravňují následující důvody, které mají oporu v GDPR:
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo správci podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení
a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních
sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona
• č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží
nebo služby,
• Váš souhlas se zpracováním pro marketingové účely společných správců v rámci jejich prezentace
na webových stránkách společných správců podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro marketingové účely společných správců v rámci jejich prezentace
na sociálních sítích Facebook, Instagram, Pinterest, Google+ podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR,

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ
7. Účelem zpracování osobních údajů ze strany společných správců je:
• uzavření smlouvy o studiu, vzdělávání nebo kurzu a výkon práv
• a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi (subjektem údajů) a správci; při uzavírání smlouvy
jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné uzavření smlouvy a poskytování služby (jméno
a adresa, telefon, email, rodné číslo), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření
a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správců plnit,
• zasílání obchodních sdělení, newsletterů,
• marketing a propagační prezentace správců, zveřejnění informací průběhu poskytování služby na webu
správců; při tomto zpracování osobních údajů mohou být používány jméno, příjmení a podobizna subjektu
údajů,
• marketing a propagační prezentace správců, zveřejnění informací průběhu poskytování služby na sociálních
sítích Facebook, Instagram, Pinterest, Google +; při tomto zpracování osobních údajů mohou být používány
jméno, příjmení a podobizna subjektu údajů.
DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
8. Správci uchovávají Vaše osobní údaje:
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících
• ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků
• z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu ke splnění povinností dle zákona
o účetnictví a zákona archivnictví).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů
• pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
9. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
PRÁVA OSOB, JEJICHŽ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
10. Osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme, mají následující práva:
• vzít souhlas kdykoliv zpět,
• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
• požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se
na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
PROHLÁŠENÍ:
11. Údaje uživatelů nebudou poskytované třetím stranám.
ÚČINNOST
12. Tyto zásady začali společní správci uplatňovat dne 25. května 2018.

Jana Hradecká
Interier design škola INTERMEZZO s.r.o.

