
MASÉRSKÉ ŠKOLÍCÍ A VZDĚLÁVACÍ ZAŘÍZENÍ ALEŠ ZELINKA 

Ochrana osobních údajů 

Majitel školícího zařízení Aleš Zelinka, IČ: 12340944, dále Ilona Zelinková, IČ: 73669407 se sídlem Na 
Klínku 750, 530 06 Pardubice prohlašují, že veškeré osobní údaje uživatelů a návštěvníků jsou považo-
vány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb a s účinností od 25. 5. 2018 
s nařízením (EU) 2016/679. Aleš Zelinka a Ilona Zelinková se zavazují vyžadovat od Kupujícího pouze 
takové osobní údaje, které jsou nezbytné k řádnému uzavření kupní smlouvy a řádnému poskytnutí 
objednaných služeb. Osobní údaje budou použity výhradně pro účely objednávkového systému, pro 
komunikaci s Kupujícím, pro udělení osvědčení a pro účely vnitřních rozborů a analýz. Aleš Zelinka a 
Ilona Zelinková se zavazují, že osobní údaje neposkytnou v jakékoliv podobě třetí straně. 

Kde osobní údaje uchováváme? 
Osobní údaje uživatelů jsou archivovány v tištěné podobě a zabezbečeny cizímu vstupu, uchovávány v 
našem vlastním administračním systému s ochranným silným heslem. 

Jaké osobní údaje shromažďujeme? 
Dle stanov za podpory MŠMT jsme povini tyto osobní údaje shromažďovat a to z důvodu k úspěšnému 
ukončení akreditovaných kurzů podporovaných MŠMT a vydání osvědčení. Všechny níže uvedené úda-
je jsou považovány za důvěrné a vztahují se na ně tyto podmínky o ochraně osobních údajů. 

Osobní údaje zákazníků: 
Uchováváme údaje zákazníků, kteří se registrovali na jeden z námi pořádaných výukových kurzů a to 
pomocí webového portálu www.masaznikurzy.cz, telefonicky či mailovou poštou. 

V rámci registrace vyžadujeme jméno a přijímení osoby, emailovou adresu, telefon, adresu trvalého 
bydliště, datum narození, místo narození a rodné číslo . 

Získané e-mailové adresy zákazníků považujeme za adresy získané v souvislosti s poskytnutím služby. 
Uživatel bere na vědomí, že na tyto e-mailové adresy můžeme za podmínek výše uvedeného ustano-
vení zasílat obchodní sdělení, týkající se našich vlastních služeb. 

Jak jsou osobní údaje zabezpečeny? 
Osobní údaje zákazníků jsou chráněny pomocí moderních standardů. Komunikace mezi našimi webo-
vými nástroji a uživatelem je zabezpečena pomocí SSL/TLS šifrování. 

Fyzicky jsou osobní údaje archivovány v šanonech a řádně zabezpečeny cizímu vstupu. 

Jak lze zajistit editaci nebo výmaz osobních údajů? 
Zákazník může kdykoliv po prokázání vlastní totožnosti požádat o úpravu či smazání svých osobních 
údajů z naši archivace a to po zažádání prostřednictvím mailové korespondence na adrese info@ma-
saznikurzy.cz. 

Proces smazání osobních údajů zákazníka je nevratný a je prováděn pouze na aktivní žádost uživatele. 
Po zažádání o smazání, smažeme kompletní data do 30 dnů. Data budou odstraněny i z našich záloh. 

Závěrečná ustanovení 
• Pokračováním využívání našich služeb vyjadřujete svůj svobodný, konkrétní, informovaný a jedno-
značný projev vůle o tom, že rozumíte zpracování vašich osobních údajů podle těchto pravidel. 
• Jsme oprávněni měnit tato pravidla podle platné legislativy. 
• Změníme-li pravidla, dáme vám vědět formou e-mailové zprávy. 
• Tyto pravidla nabývají účinnosti dnem 25.05.2018. 

Otázky k těmto pravidlům? 
Rádi Vám vše vysvětlíme a odpovíme. Stačí nás kontaktovat na e-mailové adrese 
info@masaznikurzy.cz. Můžete nás tam kontaktovat pro uplatnění jakéhokoliv práva jako je právo na 
výmaz, námitku nebo přenositelnost dat.
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