Ochrana a zpracování osobních údajů
Zásady zpracování a ochrany osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí
Pokud jste registrovaným uživatelem systému Moodle na adrese
moodle.creativeconnections.cz svěřujete nám své osobní údaje. Seznamte se s tím, jak je
chráníme, s našimi zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně
osobních údajů).
Kdo je správce?
Jsme tým společnosti Cerative Connections s.r.o., se sídlem Krasnojarská 681/14, 100 00
Praha 10, IČ: 48039713, DIČ: CZ48039713 vedenou u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C
15528, zastoupenou MUDr. Jiřím Kofránkem, CSc. a Mgr. Radanou Kofránkovou, jako
jednateli společnosti.
Provozujeme LMS systém Moodle na adrese moodle.creativeconnections.cz. Vůči vašim
osobním údajům jsme v pozici správce: určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za
jakým účelem a po jak dlouhou dobu .
Jak nás můžete kontaktovat?
Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na emailové adrese: kofranek@gmail.com .
Rozsah osobních údajů a účel zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro
naplnění těchto účelů):
Poskytování vzdělávacího obsahu
Shromažďovanými údaji jsou údaje, které zadáváte při registraci do systému. Tyto údaje jsou
využívány striktně k účelu, který se týká vaší účasti na vybraném vzdělávacím kurzu, tedy
zejména k zasílání informací k běhu kurzu.
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví
delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.
Předávání osobních údajů 3. stranám
K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni
mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.
Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany.
.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které
odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je tak, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali
jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která
zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.
Předávání dat mimo EU
Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající
úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.
Vaše práva v souvislosti ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého
z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: kofranek@gmail.com
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami
zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké
vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte
právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše
nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny
údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních
údajů nebo účelů zpracování.
Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat
stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve
strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.
Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale
pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní
údaje ze systému i záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se
svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud
nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a
případné pochybení napravit.
Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje,
jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních,
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu
nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 24.5.2018.

