Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)
Vážená paní / Vážený pane,
Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás, naše klienty, uživatele našich Internetových stránek,
účastníky námi pořádaných akcí (přednášek, seminářů, školení a konferencí), s Vašimi právy,
a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s Vašimi osobními údaji nakládáno.
Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a je a bude s nimi
nakládáno velmi citlivě dle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
i podle Nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tj. obecného nařízení o ochraně
osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25. května 2018 a je všeobecně známé pod
zkratkou GDPR.

Správce osobních údajů a kontakty
Název firmy
VALIGURA Consulting & Management s.r.o.

Sídlo:
Americká 177/35, 120 00 Praha 2

IČ:
06855474

DIČ:
CZ06855474
S Vašimi dotazy a žádostmi se můžete obrátit přímo na:
Mail:
office@radimvaligura.com
Telefon:
+420 702 038 107

Jaké osobní údaje zpracováváme
Jméno, příjmení, název firmy, datum narození či IČ, DIČ, e-mail, telefonní číslo, adresa, IP
adresa, cookies, informace o objednaných a koupených službách a zboží, osobní údaje
sdělené v průběhu individuálních sezení nebo seminářů, fotografie či videozáznamy z našich
akcí, kterých jste se zúčastnili.
Dále zvláštní kategorie tzv. „citlivých“ osobních údajů. Naši klienti někdy sami sdílí a sdělují
některé údaje například o svém zdravotním stavu (aktuálním rozpoložení fyzickém
i psychickém i stavu minulém). Tyto údaje dále nijak nearchivujeme a zpracováváme je ve
spojení s klienty pouze pro naplnění účelu a cíle poskytované služby.

K jakým účelům osobní údaje zpracováváme
Vaše údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování služeb VALIGURA Consulting &
Management s.r.o.
Údaje některých klientů mohou být s jejich předchozím souhlasem anonymizovány a
následně využity pro potřeby školení, seminářů, konferencí či v rámci prezentací.
Vaše případné fotografie či videozáznam z živých akcí může být v přiměřeném rozsahu využit
k propagaci a zvyšování povědomí o naší firmě. Fotografie či videozáznam však vždy budeme
zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném a v takové podobě, která nebude působit jakkoliv
negativně. Pokud nesouhlasíte se zveřejněním Vaší fotografie či videozáznamu, tak nás
kontaktujte a my příslušný materiál nebudeme zveřejňovat či jej neprodleně stáhneme.
Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Třetí strany
Vaše osobní údaje jsou předávány třetím stranám pouze v odůvodněných případech.
Příjemci těchto informací mohou být:
1.

Orgány státní správy, kterým je svěřena působnost v oblasti námi
poskytovaných služeb.
2.
Osoby, které se podílejí, zajišťují nebo zprostředkovávají naše služby,
například osobní asistentka, správce webu apod.
3.
Další osoby, kterým je právním předpisem, smlouvou nebo dokumentem,
dáno oprávnění nahlížet do Vašich složek.

Po jakou dobu uchováváme Vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou Vám jsou poskytovány naše služby či
po dobu plnění vzájemné smlouvy a poté po dobu 10 let v případě oprávněného zájmu.
V případě potřeby a bez výslovného nesouhlasu klienta nebo partnera můžeme Vaše osobní
informace pro potřeby vedení společnosti (např. účetnictví, statistiky atp.) uschovat i po
dobu delší než 10 let.

Informace o vašich právech
1.
2.

Právo na přístup k Vašim osobním údajům.
Právo na opravu Vašich osobních údajů, jedná-li se o nepřesné osobní údaje či
o doplnění neúplných osobních údajů. Současně si Vás zde dovolujeme
upozornit, že nesete plnou odpovědnost za správnost a úplnost poskytnutých
osobních údajů. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné důsledky
nesplnění této povinnosti.

3.
4.
5.
6.
7.

Právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud nám jinak jejich shromažďování
neukládá právní předpis.
Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud je to v souladu s
právními předpisy.
Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.
Právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
Právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů
www.uoou.cz).

Další důležité informace pro uplatnění vašich práv
Vaše data jsou zpracovávány na základě splnění zákonné povinnosti správce a v rozsahu, v
jakém jsou právními a interními předpisy správci uloženy povinnosti Vaše osobní údaje
zpracovávat a nemáte tak možnost odvolání souhlasu. V případě odmítnutí poskytnutí
osobních údajů je nemožnost Vám poskytnout jakékoli služby VALIGURA Consulting &
Management s.r.o.
Je Vaší povinností nás neprodleně informovat při jakýchkoliv pochybnostech o narušení nebo
nedodržování těchto Zásad ochrany osobních údajů, abychom mohli zjednat okamžitou
nápravu.

