Informace o zpracování osobních údaj

Spole nost Threshold Training Associates s.r.o., sídlem Wassermannova 1039, Praha 5 - Barrandov,
zpracovává osobní údaje v souvislosti se svou inností – poskytováním služeb v oblasti výuky jazyk ,
eklad a tlumo ení. Spole nost je správcem t chto osobních údaj .
Jaká data zpracováváme, o kom a z jakých d vod
Zákazníci – klienti, kte í se p ihlásili na kurz.
o Zpracovávané osobní údaje – Jméno, telefon, adresa, e-mail, záznamy o ú asti na
kurzech.
o
ely zpracování
napln ní Smlouvy se zákazníkem,
rozesílání výukových materiál ,
kontaktování zákazníka.
o Zpracovávané citlivé údaje – u nezletilých klient kontakt na rodi e, školní ro ník
(v k), pohlaví
o
ely zpracování
kontaktování rodi žáka,
umíst ní do správné v kové skupiny,
pro zajišt ní ubytování klient na pobytových kurzech.
Obchodní partne i – klienti, kterým poskytujeme ú etní služby, a dodavatelé.
o Zpracovávané údaje – Jméno, zam stnavatel, telefon, adresa, e-mail.
o
ely zpracování
napln ní Smlouvy s obchodním partnerem,
kontaktování pracovník obchodního partnera.
Uchaze i o zam stnání
o Zpracovávané údaje – zpracováváme pouze údaje poskytnuté v životopisu a
motiva ním dopisu (typicky jméno, adresa, datum narození, telefon, e-mail, vzd lání,
reference, poznámky z pohovoru, výsledky test ).
o
ely zpracování – nábor zam stnanc .
o Doba zpracování – 30 dní od uzav ení výb rového ízení.
Kdo má k osobním údaj m p ístup
K osobním údaj m mají p ístup pouze pracovníci spole nosti za ú elem poskytování služeb
definovaných smlouvou.
Vaše osobní údaje mohou být p edány našim vybraným subdodavatel m – soukromým lektor m,
poskytovatel m ubytování nebo ú etní firm .
Osobní údaje mohou být p edány v omezené mí e mimo EU, a to pouze za ú elem organizace
zahrani ních pobytových kurz .
Jak dlouho údaje uchováváme
Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou pro dané ú ely.
Smluvní informace uchováváme do uplynutí proml ecí lh ty pro p ípad ešení nárok nebo stížností.

které informace uchováváme po dobu požadovanou zákony (zejména da ové zákony).
Jak vaše osobní údaje chráníme
Osobní údaje ve fyzické podob (smlouvy, dokumenty) ukládáme v kancelá ích v uzam ených
sk íních, ke kterým mají p ístup pouze oprávn ní pracovníci.
Osobní údaje v digitální podob uchováváme takovým zp sobem, aby k nim m li p ístup pouze
oprávn ní zam stnanci.
Pro ochranu osobních údaj využíváme metodiku normy ISO 27001 – Systém ízení bezpe nosti
informací.
Jaká jsou vaše práva jako subjektu námi zpracovávaných osobních údaj
Podle právních p edpis a vzhledem ke zp sobu a ú el m zpracování osobních dat v naší
spole nosti, máte zejména tato práva:
Právo na informace – m žete od nás požadovat opis osobních údaj , které o vás
zpracováváme.
Právo na opravu – m žete od nás požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovávaných
osobních údaj .
Právo na výmaz – v ur itých p ípadech m žete požadovat, abychom vaše osobní data už
dále nezpracovávali (nap íklad pokud byl ukon en smluvní vztah).
Právo na omezení zpracování – v ur itých p ípadech m žete požadovat, abychom osobní
údaje už dále nevyužívali.
Právo na námitku – pokud zpracováváme vaše údaje na základ oprávn ného d vodu,
žete uplatnit námitku proti takovému zpracování, pokud ve vaší konkrétní situaci
považujete zpracování za nevhodné.
Právo odvolat souhlas – pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základ souhlasu,
máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.
Máme povinnost vašim žádostem vyhov t, ale n která práva lze uplatnit jen v ur itých p ípadech.
Žádost o uplatn ní vašich práv m žete podat pouze vy, jako subjekt osobních údaj , nebo váš
zákonný zástupce.
Žádosti nebo dotazy k problematice zpracování osobních údaj posílejte na e-mail
osobniudaje@threshold.cz.
Vaši identitu budeme u každé doru ené žádosti ov ovat primárn podle e-mailové adresy. Pokud
identitu neov íme tímto zp sobem, budeme požadovat další informace.
Vaše žádosti zpracujeme do 30 dní od ov ení vaší identity.

Tento dokument je ú inný od 25. kv tna 2018.

