
  

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Účastník vzdělávacího programu uděluje souhlas pro: 

 

European School of Business & Management SE 

se sídlem Londýnská 376/57, 120 00 Praha  

IČ: 29299306, DIČ: CZ29299306 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, 

vložka 1534 

za společnost jedná Dimitrina Courtonová – člen představenstva  

(dále jen „ESBM“),  

 

aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a Nařízení 

Evropského parlamentu a rady 2016/679, ze dne 27. 4. 2016, účinné od 25. 5. 2018, o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES, zpracovával tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum 

narození, trvalé bydliště, kontaktní adresa, telefon, email za účelem plnění práv a povinností 

vyplývající z podané přihlášky účastníka ke vzdělávacímu programu, a to především pro 

zajištění organizace vzdělávacího programu, sdělování informací souvisejících s tímto 

programem, vyhotovení osvědčení či certifikátu a dalšími službami poskytovanými ESBM. Pět 

let po absolvování vzdělávacího programu bude ESBM uchovávat tyto údaje za účelem 

zasílání nezbytných informací vyplývajících z účastni vzdělávacího programu a informací 

v podobě obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách 

informační společnosti a o změně některých zákonů. Současně účastník dává souhlas 

s pořizováním fotografií a záznamů své osoby na akcích konaných ESBM – semináře, 

vzdělávací akce a jiné akce. Tyto mohou být umístěny na webových prezentacích ESBM nebo 

na jejích sociálních sítích. Takové záznamy a fotografie nebudou poskytovány třetím stranám 

společně s osobními údaji jako jméno, příjmení, datum narození.  

Osobní údaje mohou využívat pouze určení zaměstnanci a mohou být rovněž poskytnuty 

příslušným orgánům oprávněným na základě platných právních předpisů.  

Zpracování osobních údajů je prováděno ESBM, osobní údaje však pro ESBM mohou 

zpracovávat i tito zpracovatelé: účetní agentura, daňový poradce, poskytovatelé účetního 

software iDoklad, poskytovatel softwaru Google Anayltics, poskytovatel softwaru 

SmartEmailing, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, 

které však v současné době společnost nevyužívá. 



 Osobní údaje nebudou předávány třetím stranám za účelem zasílání obchodních sdělení ve 

smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně 

některých zákonů. 

S výše uvedeným zpracováním uděluje účastník svůj výslovný souhlas. Jde o aktivní a 

dobrovolný projev vůle účastníka, ke kterému nebyl nucen a tento souhlas nebyl nikterak 

podmíněn.  

Souhlas lze vzít kdykoliv po absolvování vzdělávacího programu zpět, a to například zasláním 

emailu nebo dopisu na kontaktní adresu ESBM.  

Účastník bere na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má právo: 

[1] na přístup k osobním údajům (má právo získat od ESBM informace o 

zpracování jejich údajů, včetně rozsahu a doby tohoto zpracování); 

[2] na opravu, resp. doplnění osobních údajů, které ESBM zpracovává; 

[3] na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut), jsou-li proto splněny 

podmínky, a pokud o to účastník kurzu požádá; 

[4] na omezení zpracování osobních údajů; 

[5] na přenositelnost osobních údajů (účastník kurzu má možnost získat osobní 

údaje, které poskytl ESBM a tyto předat jinému správci, nebo pokud je to 

technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou);  

[6] vznést námitku proti zpracování osobních údajů, založeném na oprávněných 

zájmech ESBM, třetí strany nebo které je nezbytné pro splnění úkolu 

prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci; 

[7] podat stížnost na zpracování osobních údajů k ESBM nebo k dozorovému 

orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

 

V _________ dne ____________ 

 

        __________________ 

            podpis účastníka 

  


