INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Účel tohoto dokumentu
Prostřednictvím tohoto dokumentu Vás informuji o tom, jaké z Vašich osobních údajů při
poskytování svých služeb zpracovávám, za jakým účelem a jakým způsobem. Je mou
zákonnou povinností Vás rovněž informovat o tom, jakých práv se v souvislosti s tímto
zpracováváním můžete domáhat.
2. Účel zpracovávání osobních údajů
Abych Vám mohl poskytovat své služby a Vy jste mohli užitečně využívat mých rad,
zpracovávám Vaše osobní údaje následujícími způsoby:
a. při běžné každodenní administraci: Při sjednávání termínů sezení používám pro
účely plánování a administrace Vaše osobní údaje v tomto rozsahu: Vaše jméno,
příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa. Toto zpracovávání je nezbytné pro
splnění smlouvy, tedy k tomu, abych Vám mohl poskytnout domluvené služby.
b. při vedení povinné účetní evidence: Pro účel vedení povinné účetní evidence jsem
povinen uchovávat informace o poskytnutých službách, a to po dobu až 7 let. Tyto
údaje uchovávám (zpracovávám) v následujícím rozsahu: Vaše jméno, příjmení,
telefonní číslo, e-mailová adresa a fakturační adresa. Toto zpracovávání je
nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na mé podnikání vztahuje.
c. při poskytování přístupu k originálnímu audiovizuálnímu obsahu: Abych Vám mohl
poskytnout přístup k originálnímu audiovizuálnímu obsahu (např. mým videím) na
internetu, musím Vás nejprve identifikovat. Pro účel identifikace využívám Vaše
osobní údaje v následujícím rozsahu: Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo,
e-mailová adresa a fakturační adresa.
d. při hromadném rozesílání mých doporučení a nabídek emailem: Abych Vám mohl
prostřednictvím hromadných e-mailů průběžně zasílat svá doporučení, rady, tipy a
nabídky svých služeb a seminářů, zpracovávám rovněž Vaše osobní údaje v
následujícím rozsahu: Vaše jméno, příjmení a e-mailová adresa. Vaše osobní
údaje pro tento účel zpracovávám pouze na základě Vámi předem uděleného
souhlasu (viz čl. 5).
3. Kdo osobní údaje zpracovává
Vaše osobní údaje zpracovává Ing. Ondřej Calábek, MIM, se sídlem na adrese U družstva
práce 37, Praha 4, 140 00. V případě potřeby mě prosím kontaktujte prostřednictvím
e-mailu ondrej@koucuj.me nebo telefonu +420 603 546 570. Vaše osobní údaje
nezpracovává žádná třetí osoba s výjimkou aplikace MailChimp sloužící k rozesílání
hromadné e-mailové korespondence rozesílané na základě předem uděleného souhlasu.
4. Způsob zpracovávání osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracovávám osobně, a to zejména v elektronické podobě. Přístup do
veškerých databází, aplikací a dalších nástrojů, které při zpracovávání Vašich osobních

údajů využívám, je chráněn heslem, přičemž samotné údaje jsou šifrované proti zneužití
třetími stranami. Hromadné rozesílání svých doporučení a nabídek na Vaše e-mailové
adresy provádím osobně, prostřednictvím aplikace MailChimp.
5. Souhlas se zpracováváním osobních údajů
Jak je uvedeno v čl. 2 výše, k tomu, abych Vám mohl prostřednictvím hromadných e-mailů
průběžně zasílat svá doporučení, rady, tipy a nabídky svých služeb a seminářů,
zpracovávám rovněž Vaše osobní údaje v rozsahu Vašeho jména, příjmení a e-mailové
adresy. K tomuto zpracovávání (včetně rozesílání e-mailů) dochází výhradně na základě
Vámi předem uděleného souhlasu se zasíláním těchto e-mailů. Pokud si již nepřejete mé
e-maily dostávat, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat, a to buď prostřednictvím odkazu v
zápatí jednoho z takových doručených e-mailů, nebo e-mailem či telefonátem obsahujícím
příslušné sdělení (viz čl. 3). Pro účel splnění smlouvy (viz čl. 2.a.) a právních povinností
(viz čl. 2.b.) zpracovávám Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu, v souladu s právními
předpisy.
6. Doba zpracovávání a uchovávání osobních údajů
Doba zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů se liší v závislosti na konkrétním
účelu, pro který osobní údaje zpracovávám:
a. při běžné každodenní administraci zpracovávám Vaše údaje po dobu nutnou pro
poskytnutí smluvené služby či semináře, zpravidla tedy do termínu výkonu
smluvené služby. Ve výjimečných případech, zejména pokud Vás potřebuji
individuálně dodatečně kontaktovat v souvislosti se smluvenou službou (t.j. nikoli
za účelem informování o mých službách prostřednictvím hromadného e-mailu),
mohu Vaše osobní údaje využít i po termínu výkonu smluvené služby.
b. při vedení povinné účetní evidence: Pro účel vedení povinné účetní evidence jsem
povinen uchovávat informace o poskytnutých službách, a to po dobu až 7 let.
c. při poskytování přístupu k originálnímu audiovizuálnímu obsahu zpracovávám
Vaše údaje po dobu nutnou pro poskytnutí přístupu k požadovaného obsahu, tedy
do termínu výkonu smluvené služby. Ve výjimečných případech, zejména pokud
Vás potřebuji individuálně dodatečně kontaktovat v souvislosti se smluvenou
službou (t.j. nikoli za účelem informování o mých službách prostřednictvím
hromadného e-mailu), mohu Vaše osobní údaje využít i po termínu výkonu
smluvené služby.
d. při hromadném rozesílání mých doporučení a nabídek e-mailem: V případě
uděleného souhlasu se zpracováváním Vašich osobních údajů pro účel hromadné
korespondence budu Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 2 let. To znamená,
že od Vašeho udělení souhlasu Vám po tuto dobu budu pravidelně zasílat svá
doporučení, rady, tipy a nabídky svých služeb a seminářů. V průběhu této doby
můžete svůj souhlas kdykoli odvolat (viz čl. 5). V takovém případě ukončím
zpracovávání Vašich osobních údajů pro tento účel a příslušné údaje (tedy Vaše
jméno, příjmení a e-mailovou adresu) odstraním z databáze hromadně

rozesílaných e-mailů.
7. Zpracovávání zvláštních kategorií osobních údajů a osobních údajů
týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činnů
Zvláštní a obzvláště citlivé osobní údaje vypovídající o Vašem o rasovém či etnickém
původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo
členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem
jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo
sexuální orientaci nebudou v žádném případě zpracovávány. Stejně tak nebudou v
žádném případě zpracovávány osobní údaj týkající se rozsudků v trestních věcech a
trestných činů či souvisejících bezpečnostních opatření.
8. Vaše práva
Je mou zákonnou povinností informovat Vás o právech, kterých můžete v souvislosti se
zpracovávanými osobními údaji využít. Patří mezi ně zejména:
a. právo podat stížnost u dozorového úřadu;
b. právo na přístup k osobním údajům;
c. právo na opravu;
d. právo na výmaz;
e. právo na omezení zpracování; a
f. právo na přenositelnost údajů.
9. Případy porušení zabezpečení osobních údajů
Ačkoli se při zpracovávání Vašich osobních údajů snažím o jejich maximální zabezpečení,
mohou se v krajním případě stát terčem cíleného útoku, v jehož důsledku může dojít k
porušení jejich zabezpečení. V takovém případě je mou povinností oznámit takové
porušení dozorovému úřadu do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvím. Pokud bude
pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za
následek vysoké riziko pro Vaš práva a svobody, oznámím Vám takové porušení bez
zbytečného odkladu.
V Praze, dne 1. února 2018
Ing. Ondřej Calábek, MIM

