ANGIS
GDPR
INFORMACE
O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V OBLASTI
E-LEARNINGU
Společnost Angis plus s.r.o. jako poskytovatel vzdělávacích služeb a věnuje velkou pozornost zpracovávání
osobních údajů a jejich zabezpečení. Rádi bychom Vám tímto poskytli informace ohledně zpracovávání
Vašich osobních údajů v souladu s novým Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 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 (dále jen („Obecné nařízení“), které stanovuje nové požadavky na
zpracovávání a ochranu Vašich osobních údajů.
Přečtěte si, prosím, níže uvedené informace o zpracovávání osobních údajů, které jsme zpracovali formou
otázek a odpovědí tak, aby pro Vás byly co nejvíce přehledné a srozumitelné. Příslušné informace můžete
nalézt i na našich webových stránkách www.angis.cz, kde jsou rozpracovány ještě podrobněji.
1. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Správcem osobních údajů je ANGIS plus s.r.o., Jiřího Wolkera 495/3, 682 01 Vyškov, IČO: 26951223,
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 47878
(dále jen „ANGIS plus“). Společnost využívá služeb externího pověřence na ochranu osobních údajů, který
dohlíží na řádné zpracování osobních údajů a na kterého se můžete kdykoliv obrátit buď písemně na adrese
sídla naší společnosti nebo elektronicky na adrese poverenec@angis.cz.
Se všemi společnostmi, které pro nás jako Správce zpracovávají osobní údaje a plní úlohy
Zpracovatele má naše společnost uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 28,
odst. 3) Obecného nařízení.
2. PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE A PRO JAKÉ ÚČELY?
Vaše osobní údaje zpracováváme prioritně pro účely Vaší registrace v našem systému e-learningu na
základě Vámi poskytnutého souhlasu, která je součástí registračního procesu. Ve specifických případech
pak i pro účely uzavření smlouvy, správu smlouvy nebo pro jednání o uzavření či změně smlouvy
uskutečněné na Váš návrh. Ve všech případech jsou zpracovávány osobní údaje pouze v rozsahu, který je
nezbytný k danému účelu.
Pro výše uvedené účely je poskytnutí Vašich osobních údajů dobrovolné, je však nezbytné pro uzavření
smlouvy a její následnou správu.
Vaše osobní údaje zpracováváme dále i pro účely marketingu, pokud od Vás máme udělený dobrovolný
souhlas. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to i v jeho jednotlivých částech, buď telefonicky na
lince 517 446 000, písemně e-mailem na angis@angis.cz., nebo na adrese sídla naší společnosti.
3. JAKÉ MÁME OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Oprávněným zájmem společnosti ANGIS plus je informovat Vás o novinkách týkajících se možností
vzdělávání a nabízet Vám služby a produkty naší společnosti.
4. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?
K Vašim osobním údajům má přístup pouze jasně vymezený, nezbytně nutný počet našich zaměstnanců,
kteří ve smyslu svých pracovních povinností pro Vás zabezpečují poskytování daných služeb. Všichni tito
zaměstnanci jsou odborně proškoleni v oblasti zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů. Dále mají
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k Vašim osobním údajům přístup zaměstnanci Zpracovatele, kteří jsou vázání mlčenlivostí
ve smyslu uzavřené smlouvy.
Přijali jsme všechna dostupná organizační a technická opatření k tomu, aby se žádná nepovolaná osoba
nemohla s Vašimi osobními údaji seznámit.
Se všemi poskytovateli informačních technologií, využívaných při poskytování vzdělávacích služeb, máme
uzavřené smlouvy, obsahující mj. ustanovení, zajišťující maximální možnou ochranu Vašich osobních údajů.
Vaše osobní údaje v žádném případě nesdělujeme dalším subjektům s výjimkou
zákonem stanovených případů.
5. PO JAKOU DOBU MÁME ULOŽENY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu danou povinnostmi, stanovenými
příslušnými zákonnými normami (občanský zákoník, zákon o účetnictví aj.) Po uplynutí stanovené doby pro
uchovávání Vašich osobních údajů jsou tyto údaje nevratně odstraněny (vymazáním dat, skartací apod.)
6. JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi vedených, máte právo požadovat jejich opravu
či omezení zpracování, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné.
V případě, když se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení na
ochranu osobních údajů nebo Vašich práv, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
nebo v místě sídla naší společnosti.
Máte právo se na nás nebo na pověřence pro ochranu osobních údajů naší společnosti kdykoliv obrátit
s žádostí o informace a přístup ke zpracování osobních údajů.
Dále máte právo na výmaz, právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, právo
na omezení zpracování a na přenositelnost údajů. Tato práva můžete uplatnit na kontaktech, uvedených
v závěru tohoto sdělení.
7. PROFILOVÁNÍ A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Při poskytování našich služeb nevyužíváme profilování a automatizované rozhodování.
Pokud máte k informacím o zpracování osobních údajů jakékoliv dotazy či připomínky, neváhejte se, prosím,
obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, kontakt:
poverenec@angis.cz,
e-mailovou adresu angis@angis.cz
či přímo písemně na naší korespondenční adresu ANGIS plus s.r.o., Jiřího Wolkera 495/3, 682 01 Vyškov.
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