
Zásady zpracování osobních údajů pro komunikaci s 
klientem o školení/workshopu 

 
Cílem zásad o zpracování osobních údajů je poskytnout informace o tom, jaké osobní 
údaje společnost Mise HERo (jako správce) zpracovává o fyzických osobách při 
poskytování služeb a kontaktech s potenciálními zákazníky, k jakým účelům a jak dlouho 
společnost Mise HERo tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy 
zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká 
práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží. 
 
Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
(„nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti Mise HERo jako 
správce dle čl. 13 GDPR. 
 
 
1. Mise HERo, s. r. o., se sídlem Vlčická 127, Dolní Počernice, 190 12, IČ: 03750876 (dále jen 

„Správce“) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o 

ochraně osobních údajů“) zpracovává osobní údaje v rozsahu Vašeho emailu, jména, 

příjmení a telefonního kontaktu, a to na základě Vašeho přihlášení na školení/workshop 

pořádané Misí HERo. 

2. Správce bude zpracovávat výše uvedené osobní údaje pouze na základě souhlasu Vás jako 

subjektu údajů. Právním základem zpracování je tedy pouze Váš souhlas dle článku 6 odst.) 

1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Souhlas nejste povinni 

poskytnout a v případě jeho poskytnutí ho můžete kdykoliv odvolat dle odst. 6 tohoto 

dokumentu. 

3. Poskytnutím emailu (a dále jména, příjmení, telefonního kontaktu, jsou-li uvedeny) uděluje 

uživatel souhlas Správci se zpracováním za účelem komunikace o kurzu, obsahových 

změnách, organizačních informacích nebo jeho zrušení a vypsání nového termínu. 

4. Poskytnutím popisu vaší pracovní pozice a názvu společnosti uděluje uživatel Správci 

souhlas se zpracováním za účelem přizpůsobení obsahu školení/workshopu cílové skupině. 

5. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém subjekt údajů osobní údaje Správci 

poskytl a v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění konkrétního účelu. Pro účel zasílání 

informací o školení/workshopu zpracovává Správce osobní údaje po dobu nezbytně dlouhou 

a přiměřenou těmto účelům, nejdéle však po dobu 3 měsíců. 

6. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv 

zpět, a to například zasláním emailu na emailovou adresu: info@misehero.cz nebo dopisu na 

sídlo společnosti Vlčická 127, Dolní Počernice, 190 12. 

7. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (mimo země EU) nebo do 

mezinárodní organizace. 



8. Osobní údaje Správce s nikým nesdílí a neposkytuje je žádným třetím osobám. 

9. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte dále právo: 

- 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. 

- Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Výše uvedených osobních údajů bylo 

porušeno či je porušováno nařízení GDPR a z něj plynoucí práva na ochranu Vašich 

osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Orgánu na ochranu 

osobních údajů. 

- Máte kdykoliv právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se 

Vás týkají. Jelikož se Vaše osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, 

máte jako subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti tomu, aby uvedené osobní 

údaje byly zpracovány pro tento marketing. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro 

účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. 

 

 


