Obecná informace o zpracování osobních údajů
AKADEMIE STING, o. p. s. zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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 známé pod zkratkou GDPR).
Správce údajů a účel zpracování osobních údajů:
AKADEMIE STING, o. p. s. je správcem osobních údajů. Údaje zpracovává za účelem
uskutečňování studijních programů a celoživotního vzdělávání a s tím souvisejících
činností. Dále zajišťuje vědeckou, výzkumnou a vývojovou, uměleckou a další tvůrčí činnost.
Také zpracovává údaje v případě smluvních vztahů mezi AKADEMIÍ STING, o. p. s. a
dalším subjektem.
Právní základ pro zpracování osobních údajů řeší zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů a ostatní legislativa s ohledem na charakter údajů. V některých případech mohou být
osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu, který vždy
vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle se zpracováním
osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený
souhlas kdykoliv odvolat.
Soubory cookies
Za účelem zlepšení poskytovaných služeb využívají naše webové stránky soubory cookies.
Tyto soubory ukládají informace v internetovém prohlížeči a běžně slouží k rozlišování
jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací
identifikovatelná.
Některé soubory cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími
stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity. Podle těchto údajů však osobu
uživatele nelze identifikovat.
Používání souborů cookies lze nastavit pomocí internetového prohlížeče. Většina prohlížečů
soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Změnou nastavení je možné
soubory cookies odmítnout nebo povolit užívání jen vybraných souborů.
Kontakt na správce osobních údajů:
Název a adresa:
AKADEMIE STING, o. p. s., Stromovka 114/1, 637 00 Brno,
IČ:
26239604
ID schránky:
k9p32t6
Telefon:
541 220 334
Email:
akademie@sting.cz
Web:
www.sting.cz,
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Jitka Matějková
matejkova@sting.cz, telefon: 541 221 809
Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:
AKADEMIE STING, o. p. s., Stromovka 114/1, 637 00 Brno

Zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro
jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou
dále uchovány po dobu stanovenou platnými zákony a interním předpisem AKADEMIE
STING, o.p.s.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním
údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti
jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle
obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Práva a požadavky se uplatňují u pověřence pro ochranu osobních údajů na výše uvedeném
kontaktu. Všechny požadavky budou vždy řádně posouzeny a vyřízeny v souladu
s příslušnými ustanoveními obecného nařízení a ostatní legislativy. V případě, že nebudete
souhlasit s vyřízením Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro
ochranu osobních údajů.
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