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PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

(osobní údaje zpracovávané v souvislosti s výukou programování Logiscool) 

 

1. Správci osobních údajů 

Správce č. 1 (vystupující rovněž jako Zpracovatel): Logiscool Kft. 

Sídlo: H-1114 Budapešť, Bartók Béla út 43-47. C/8, Maďarsko 

IČO: 01-09-300066 

DIČ: 23301890-2-43 

E-mail: info@logiscool.com 

 

Správce č. 2: C4u-Velká Ohrada, s.r.o. 

Škola: Praha – Velká Ohrada 

Sídlo: Prusíkova 2577/16, Praha 5 - Stodůlky, 155 00 

IČO: 08084131 

zapsaný: Městský soud v Praze, sp. zn. C 312712 

E-mail: hello.velkaohrada@logiscool.com 

 

Správce č. 3: Play4Future, s.r.o. 

Škola: Praha – Flora 

Sídlo: Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4 

IČO: 05259908 

zapsaný: Městský soud v Praze, sp. zn. C 260848 

E-mail: hello.flora@logiscool.com  

 

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že ke zpracování osobních údajů subjektů údajů (jak jsou 

definovány níže dochází vždy Správcem č. 1 a dále jedním ze Správců č. 2-3, a to vždy tím správcem, 

který provozuje tu Školu, jejíž kurzy žák (subjekt údajů) navštěvuje a od níž jsou odvozeny další 

subjekty údajů (např. zákonní zástupci, doprovodné osoby). 

 

Internetové stránky: www.logiscool.com/cz 

Další informace: info@logiscool.com 

 

Název poskytovatele hostingových služeb: Microsoft Azure 

mailto:info@logiscool.com
mailto:hello.velkaohrada@logiscool.com
mailto:hello.flora@logiscool.com
http://www.logiscool.com/cz
mailto:info@logiscool.com
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Internetové stránky poskytovatele: https://azure.microsoft.com 

Telefon: +36(1)4372736. 

E-mail poskytovatele hostingových služeb: support@microsoft.com 

 

2. Úvod 

 

Společnost Code4you, s.r.o. a společnost Logiscool Kft. (dále společně jen „Logiscool“ coby správci), 

jako společní správci, vyjadřují svůj souhlas s tím, že budou povinni z pravidel uvedených v tomto 

oznámení. Zavazují se dodržovat požadavky stanovené příslušnými právními předpisy v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů v rámci svých aktivit. 

 

Na základě právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů fyzických osob a volný pohyb 

těchto údajů (nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně osobních údajů, dále 

jen „nařízení GDPR“) bude Logiscool zaznamenávat a zpracovávat osobní údaje v souladu 

s příslušnými právními předpisy do uplynutí doby zpracování, která je specifikována dále v tomto 

oznámení. Logiscool bude vždy usilovat o maximální ochranu osobních údajů svých žáků (dále jen 

„subjekty údajů“ nebo „žáci“). Za účelem záruky maximální ochrany osobních údajů budou Logiscool 

a jim podřízenými osobami přijata nezbytná technická a organizační opatření při zpracování osobních 

údajů na základě souhlasu subjektů údajů nebo jejich zákonných zástupců. Dále sdělujeme, že pro 

zajištění výše uvedeného používají organizační jednotky různé na sobě nezávislé bezpečnostní 

informační systémy na ochranu osobních údajů. 

 

Postupy a pravidla zpracování osobních údajů jsou kdykoli dostupné na registračním formuláři. 

Logiscool si vyhrazuje právo tyto informace o zpracování osobních údajů kdykoli aktualizovat. 

Jakékoli aktualizace jsou oznamovány subjektům údajů jejich zveřejněním na internetových stránkách. 

V případě jakýchkoli otázek týkajících se tohoto oznámení se nám ozvěte a naši zaměstnanci Vaše 

otázky zodpoví. 

 

Napište nám na e-mail: info@logiscool.com  

 

Níže naleznete nejdůležitější zásady Logiscool pro zpracování osobních údajů a požadavky, které si 

Logiscool stanovuje pro sebe coby správce osobních údajů. Tyto zásady jsou v souladu s platnými 

českými a evropskými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Konkrétně se jedná o: 

 

https://azure.microsoft.com/
mailto:support@microsoft.com
mailto:info@logiscool.com
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✓ nařízení GDPR 

✓ zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 

✓ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

✓ zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 

✓ účetnictví 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

✓ zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

 

3. Definice: 

3.1. „soubor údajů“: souhrnně vymezené údaje (např. formálně uspořádané informace, myšlenky 

nebo pokyny, pevně stanovená řada signálů, ústní komunikace či komunikace skrze technického 

prostředky, jejichž účelem je interpretace a zpracování. Pro účely tohoto oznámení také text, číselné 

řady, skutečnosti, informace, návrhy, grafy, obrázky a údaje zachycené písemně nebo elektronicky a 

uložené na jakémkoli nosiči) a oblasti údajů, které mají být zejména zapsány. 

3.2. „soubor s údaji“: souhrn údajů zpracovaných do jednoho souboru. 

3.3. „datový nosič“: fyzická podoba údajů a předmět, na kterém jsou uloženy, včetně dokumentů. 

3.4. „správce“: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, 

který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely 

a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit 

dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení. 

3.5. „zpracování“: jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních 

údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, 

zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, 

nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či 

zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. 

3.6. „omezení zpracování“: označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich 

zpracování v budoucnu. 

3.7. „oblast údajů“: Konkrétní sestava typů údajů. Obchodní údaje, které jsou funkční spojené ve 

smyslu jejich užití, tj. sada údajů, které by mohly a měly být zpracovány logicky na základě stejných 

principů a které vyžadují více či méně stejnou úroveň ochrany. (např. faktury nebo údaje o bankovních 

převodech). 

3.8. „zničení údajů“: Úplné fyzické zničení datového nosiče, na němž jsou údaje uloženy. 

3.9. „přenos údajů“: sdělení údajů konkrétní třetí osobě. 

3.10. „výmaz údajů“: zajištění nerozpoznatelnosti údajů takovým způsobem, že tyto údaje nemohou 

být již obnoveny. 
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3.11. „označení údajů“: připojení rozpoznávacího znamení k údajům za účelem jejich odlišení od 

jiných údajů. 

3.12. „zpracování údajů“: technická činnost související se zpracováním bez ohledu na metodu nebo 

prostředky použité pro takové zpracování a na místo této činnosti, to vše za předpokladu, že tato 

technická činnost je zaměřena na údaje. 

3.13. „zpracovatel“: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, 

který zpracovává osobní údaje pro správce. 

3.14. „porušení zabezpečení osobních údajů“: porušení zabezpečení, které vede k náhodnému 

nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění 

přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů. 

3.15. „pseudonymizace“: zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu 

subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány 

odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny 

identifikované či identifikovatelné fyzické osobě. 

3.16. „anonymizace“: technický postup, který nevratně zabrání možnosti opětovného přiřazení 

subjektů údajů k jejich osobním údajům. 

3.17. „cookie“: soubor informací (obvykle prostý textový soubor) přenášený do pevných disků 

uživatelů prostřednictvím jejich prohlížečů, způsobilý jednoznačně identifikovat uživatele při jeho 

příští návštěvě internetové stránky. 

3.18. „přímý marketing“ souhrn informačních aktivit a doplňkových služeb provozovaných 

prostřednictvím přímého kontaktování osob za účelem (i) nabídky výrobků nebo služeb, (ii) reklamy 

vůči těmto osobám, (iii) poskytování informací spotřebitelům nebo obchodním partnerům nebo (iv) 

propagace uzavírání smluv (nákupů). 

3.19. „zdravotní údaje“: osobní údaje související s fyzickým nebo duševním zdravím fyzické osoby 

včetně poskytování zdravotních služeb, ze kterých vyplývá zdravotní stav těchto osob. 

3.20. „subjekt údajů“ / „zákazník“ / „spotřebitel“: jakákoli na základě svých osobních údajů 

identifikovaná nebo přímo či nepřímo identifikovatelná fyzická osoba. 

3.21. „třetí strana“: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, 

který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo 

zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů. 

3.22. „třetí země“: jakákoli země s výjimkou členských států EHP. 

3.23. „souhlas“: jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým 

subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých 

osobních údajů. S výjimkou souhlasu se zpracováním citlivých údajů, neexistují žádné formální 
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požadavky na způsob udělení takové souhlasu, tj. souhlas může být udělen výslovně či mlčky, za všech 

okolností musí být však prokazatelný. 

3.24. „zveřejnění“: zpřístupnění údajů jakékoli osobě. 

3.25. „IP adresa“: v jakékoli síti, kde je komunikace založena na TCP/IP protokolu, je serverům 

přiřazena IP adresa, tj. identifikační číslo, které umožňuje identifikaci serveru v síti. Každý počítač 

připojený k internetovým stránkám Logiscool má IP adresu na jejímž základě může být identifikován. 

3.26. „citlivé údaje“: 

(a) osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, 

náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a údaje o 

sexuálním životě fyzické osoby, a/nebo 

(b) osobní údaje, o zdravotním stavu, chorobných závislostech a údaje o trestné činnosti. 

3.27. „Úřad“: Úřad pro ochranu osobních údajů zřízený podle ustanovení § 2 zákona č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů. 

3.28. „profilování“: jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v 

jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k 

rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního 

stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu. 

3.29. „držitel osobních údajů“: Ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným konkrétním 

subjektem nebo jeho organizační jednotkou, statutární orgán takové organizace nebo organizační 

složky; v případě společnosti, která je součástí franšízy Logiscool, jednatel společnosti odpovědný za 

zpracování všech osobních údajů zpracovávaných subjektem, za nějž jedná, a v souladu s tímto 

oznámením („držitel údajů“). V případě jakéhokoli rozhodnutí držitele údajů o elektronickém 

zpracování osobních údajů, je držitel osobních údajů povinen takové rozhodnutí učinit na základě 

předchozího schválení společnosti Code4you, s.r.o. jako nadřízeného držitele osobních údajů. 

3.30. „osobní údaje“: veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále 

jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo 

identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační 

údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, 

psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

3.31. „přeszahraniční zpracování“: (a) zpracování osobních údajů, které probíhá v souvislosti s 

činnostmi provozoven ve více než jednom členském státě správce či zpracovatele v Unii, je-li tento 

správce či zpracovatel usazen ve více než jednom členském státě a/nebo (b) zpracování osobních 

údajů, které probíhá v souvislosti s činnostmi jediné provozovny správce či zpracovatele v Unii, ale 
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kterým jsou nebo pravděpodobně budou podstatně dotčeny subjekty údajů ve více než jednom 

členském státě. 

3.32. „osobní identifikační údaje“: jméno a příjmení, případně rodné příjmení, příjemní matky, 

místo a datum narození subjektů údajů. 

3.33. „námitka“: sdělení subjektů údajů, ve kterém rozporují zpracování svých osobních údajů a 

vyžadují ukončení zpracování a výmaz zpracovaných údajů. 

3.34.  „podnik“: jakákoli fyzická nebo právnická osoba vykonávající hospodářskou činnost bez 

ohledu na její právní formu, včetně osobních společností nebo sdružení, která běžně vykonávají 

hospodářskou činnost. 

3.35. „skupina podniků“: skupina zahrnující řídící podnik a jím řízené podniky. 

 

4. Pravidla zpracování osobních údajů 

 

Pravidla zpracování osobních údajů jsou platná ode dne 1.7.2019 s výhradou případných změn. 

 

4.1. Osobní údaje musí být: 

• zpracovávány zákonně, korektně a transparentně vůči subjektu údajů (dále jen „zákonnost, 

korektnost a transparentnost“), 

• shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely (dále jen „účelné 

zpracování“), 

• přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou 

zpracovávány („minimalizace údajů“), 

• přesné a v případě potřeby aktualizované; musí být přijata veškerá rozumná opatření, aby 

osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly 

bezodkladně vymazány nebo opraveny („přesnost“), 

• uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné 

pro účely, pro které jsou zpracovávány („omezení uložení“), a 

• zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich 

ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či 

protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením („integrita 

a důvěrnost“) 

Logiscool odpovídá jako správce za dodržení výše uvedeného a musí být schopen toto dodržení 

souladu doložit. 
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4.2. Každá fáze zpracování musí být v souladu se zamýšleným účelem a v případě, že účel 

zpracování zanikl nebo je zpracování z jiného důvodu protiprávní, musí být zpracovávané údaje 

vymazány. Jakékoli osobní údajů zpracovává Logiscool výlučně v rozsahu předchozího souhlasu 

subjektu údajů, v případě zákonné povinnosti takového zpracování nebo v případě oprávněného zájmu 

správce. Před zaznamenáním osobních údajů je Logiscool povinna oznámit subjektu údajů účel a 

důvody zpracování, dotčené údaje a dobu, po kterou budou tyto údaje zpracovávány. 

4.3. Zaměstnanci Logiscool, kteří zpracovávají osobní údaje v rámci organizačních jednotek 

Logiscool a zaměstnanci subjektů, které se takového zpracování účastní (tj. vykonávají jakékoli 

zpracování jménem Logiscool) jsou povinni zachovat mlčenlivost ohledně jim zpřístupněných 

osobních údajů. Osoby zúčastněné na zpracování osobních údajů nebo s přístupem k nim jsou povinny 

uzavřít dohodu o mlčenlivosti. V případě, že jakákoli osoba uvedená v tomto oznámení zjistí, že 

jakékoli osobní údaje jsou chybné, neúplné nebo neaktuální, opraví tyto údaje nebo požádá o jejich 

opravu pověřeného zaměstnance. 

4.4. Povinnost mlčenlivosti fyzických i právnických osob, jakož i nezapsaných sdružení, které 

jménem Logiscool zpracovávají osobní údaje bude vynucována ve smlouvě o poskytování služeb 

uzavřené s takovým zpracovatelem. Žádné osobní údaje nesmí být postoupeny správcům ani 

zpracovatelům, kteří osobní údaje zpracovávají ve třetích zemích, ledaže k tomu subjekt údajů poskytl 

svůj výslovný souhlas nebo pokud jsou dodrženy výše uvedené podmínky zpracování a lze zaručit 

odpovídající úroveň ochrany osobních údajů při zpracování osobních údajů postoupených do takové 

třetí země. 

Na postoupení osobních údajů do zemí EHP bude nahlíženo jako by tyto údaje byly postupovány na 

území České republiky. 

4.5. Zpracování osobních údajů v souvislosti s činností Logiscool je založeno primárně na 

dobrovolně uděleném souhlasu. V určitých případech může nicméně být zpracování, ukládání nebo 

postoupení určitých údajů vyžadováno platnými právními předpisy. 

4.6. Jednatel Logiscool určí s ohledem na charakter činnosti Logiscool vnitřní organizaci ochrany 

osobních údajů a jednotlivé funkce a pravomoci ve vztahu k ochraně osobních údajů a související 

činnosti a jmenuje osobu odpovědnou za dohled nad zpracováním osobních údajů. Zaměstnanci 

Logiscool jsou povinni zajistit, že žádná osoba nezíská neoprávněný přístup k osobním údajům a že 

osobní údaje jsou uloženy a umístěny způsobem, který účinně brání neoprávněnému přístupu 

k takovým osobním údajům, seznámení s nimi a jejich pozměnění a zničení. 

Vnitřní systém Logiscool pro ochranu osobních údajů bude dozorován jednatelem prostřednictvím 

pověřeného zaměstnance, kterého jednatel jmenoval a/nebo proškolil. 
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4.7. Vývoj a implementace těchto pravidel zpracování osobních údajů je v souladu s doporučeními 

Evropského sboru pro ochranu osobních údajů a s ustanovením čl. 5 nařízení GDPR, zejména 

s principem odpovědnosti dle čl. 5.2 nařízení. 

 

5. Zpracování osobních údajů v průběhu kurzů Logiscool 

 

Místo zpracování: Speciální CRM databáze Logiscool. 

 

5.1. Rozsah, účel, důvody a doba zpracování osobních údajů 

5.1.1. Návštěvníci internetových stránek (www.LOGISCOOL.com)  

Internetové stránky Logiscool jsou přístupné komukoli bez odhalení jeho/její identity nebo osobních 

údajů. Získávání informací na internetových stránkách a jejich interních odkazech není ničím 

omezeno. Internetové stránky nicméně automaticky a bez jakéhokoli omezení shromažďují informace 

nesouvisející s konkrétními osobami. Vzhledem k tomu, že tyto informace nejsou způsobilé k opatření 

jakýchkoli osobních údajů, nejedná se o zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR. 

Označení činnosti Údaje návštěvníků internetových stránek 

Účel Při návštěvě internetových stránek jsou 

zaznamenávány informace o návštěvě 

poskytovatelem hostingových služeb za účelem 

monitorování funkčnosti poskytovaných služeb, 

usnadnění a vylepšení funkcí internetových 

stránek, poskytování služeb na míru a zamezení 

jakéhokoli zneužití. 

Důvod souhlas subjektu údajů udělený při registraci 

Subjekty údajů Uživatelé internetových stránek, registrovaní i 

neregistrovaní návštěvníci. 

Popis údajů Identifikační číslo, datum, čas, adresa navštívené 

stránky, adresa předchozí stránky na 

www.logiscool.com, údaje o operačním systému, 

prohlížeči a IP adrese (bez její poslední části) 

zařízení, ze kterého uživatel stránky navštívil. 

Zdroj údajů Internetové stránky 

Doba zpracování Úryvek IP adresy zařízení je vymazán na konci 

návštěvy internetové stránky. 

Typ předávaných osobních údajů a jejich 

příjemci, důvody k předávání osobních 

údajů 

Žádné údaje nejsou předávány. 

Název správce Správce č. 1 

Název zpracovatele Poskytovatel hostingových služeb. 

Místo, kde dochází ke zpracování 

správcem 

www.logiscool.com  

http://www.logiscool.com/
http://www.logiscool.com/
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Místo, kde dochází ke zpracování 

zpracovatelem 

poskytovatel cloudových služeb Microsoft Azure, 

sídlo společnosti Microsoft Magyarország Kft. na 

adrese H-1031, Gaprhisoft Park 3 (Záhony u.), 

Budapešť, Maďarsko 

Činnosti zpracovatele související se 

zpracováním osobních údajů 

Poskytování hostingových a cloudových služeb. 

Typ technologie zpracování osobních 

údajů 

Užití informačního systému. 

 

Osobní údaje návštěvníků internetových stránek nejsou ukládány a nejsou přidávány Logiscool k 

žádnému jinému zdroji údajů. Po skončení návštěvy stránek je Vaše IP adresa neprodleně vymazána 

ze stránek www.logiscool.com. 

 

 

 

 

5.1.2. Správa cookies na internetových stránkách 

Anonymní „cookies“ jsou soubory nebo části informací ukládané na Vašem počítači (nebo jiném 

zařízení, jehož prostřednictvím máte přístup k síti internet, např. Váš chytrý telefon nebo tablet) při 

návštěvě internetových stránek Logiscool. 

Cookies obvykle obsahují název internetové stránky, svou „délku života“ (tj. dobu, po kterou jsou 

uloženy na zařízení a jejich kód, což je unikátní náhodně generované číslo). 

Stránky www.logiscool.com používají cookies k zajištění příjemnější uživatelské zkušenosti. Při 

každé Vaší návštěvě stránky tato stránka zašle do Vašeho zařízení cookies a tyto si zpřístupní. 

Na stránkách www.logiscool.com jsou cookies užívány na různých místech za účelem poskytování 

uživatelsky přívětivých, efektivních a bezpečnějších služeb. 

Cookies jsou vhodné pro vytváření anonymních hromadných statistik, které nám pomáhají lépe 

porozumět způsobu, jakým lidé užívají stránky Logiscool, a umožňují nám zlepšovat strukturu a obsah 

těchto stránek. Informace, které prostřednictvím cookies sdílíte, však nejsou způsobilé k dostatečné 

identifikaci návštěvníka stránek. 

V souladu s bezpečnostními pravidly Logiscool jsou cookies chráněny před neoprávněným přístupem 

třetích osob. 

 

Označení činnosti Správa cookies na internetových stránkách 

Účel Identifikace a rozlišování uživatelů, identifikace 

uživatelské relace, ukládání údajů uvedených při 

této relaci, zamezení ztráty dat, sledování 

http://www.logiscool.com/
http://www.logiscool.com/
http://www.logiscool.com/
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uživatelů zahrnující identifikaci uživatele a 

zobrazení personalizovaných nabídek s využitím 

údajů zaznamenaných při jednotlivých 

návštěvách. 

Důvod souhlas subjektu údajů 

Subjekty údajů Zákazníci a návštěvníci internetových stránek. 

Popis údajů Identifikátor, datum, čas. 

Zdroj údajů Užití internetových stránek. 

Doba zpracování Do skončení návštěvy internetových stránek. 

Typ předávaných osobních údajů a jejich 

příjemci, důvody k předávání osobních 

údajů 

Žádné údaje nejsou předávány. 

Název správce Správce č. 1 

Název zpracovatele Poskytovatel hostingových služeb. 

Místo, kde dochází ke zpracování správcem www.logiscool.com  

Místo, kde dochází ke zpracování 

zpracovatelem 

poskytovatel cloudových služeb Microsoft 

Azure, sídlo společnosti Microsoft Magyarország 

Kft. na adrese H-1031, Gaprhisoft Park 3 

(Záhony u.), Budapešť, Maďarsko (společnost 

neposkytuje zákaznický servis) 

Činnosti zpracovatele související se 

zpracováním osobních údajů 

Poskytování hostingových a cloudových služeb. 

Typ technologie zpracování osobních údajů Užití informačního systému. 

 

Většina internetových prohlížečů má ve svém výchozím nastavení cookies povoleny. Toto nastavení 

můžete změnit tak, že cookies budete blokovat a že se Vám zobrazí upozornění, kdykoli se cookies na 

internetové stránce nachází. 

Existují různé způsoby, jak tyto cookies spravovat. Zkontrolujte si proto nastavení svého prohlížeče, 

případně se podívejte do nápovědy. Funkce „nápověda“ v nabídce většiny prohlížečů Vám vysvětlí, 

jak si prohlížeč nastavit, aby nepovoloval dosavadní nebo nepřijímal nové cookies. Pro přehled 

přikládáme detailní tabulku cookies využívaných Logiscool: 

 

Typ cookie 
Důvody 

zpracování 
Účel zpracování 

Doba 

zpracování 

Typ zpracovaných 

údajů 

Cookie relace Váš souhlas 
Zajištění řádného provozu 

internetových stránek 

Do konce 

příslušné 

uživatelské 

relace  

connect.sid  

Cookie 

uživatelského 

nastavení 

Váš souhlas 

Individuální nastavení 

internetové stránky s 

ohledem zejména na jazyk 

stránky 

14 dní lang 

http://www.logiscool.com/
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CloudFlare 

zabezpečení 
Váš souhlas 

Zajištění řádného 

fungování internetových 

stránek (pro vice informací 

klikněte zde) 

1 rok __cfduid 

Google Analytics Váš souhlas 

Informace o způsobu 

využití našich 

internetových stránek 

2 roky 

2 roky 

10 minut 

6 měsíců 

__utma 

_ga 

_gat 

__utmz 

Pro vice informací o 

jednotlivých cookies 

klikněte zde.  

Cookies integrace 

služby Facebook 
Váš souhlas 

Cookies vyžadované pro 

integraci prvků služby 

Facebook; správce: 

Facebook. 

Liší se (3 měsíce 

– 2 roky) 

act, c_user, csm, datr, 

fr, lu, sb, xs, presence 

Zendesk Chat Váš souhlas 

Provoz chatovací služby 

(pouze pro učitele). Pro 

podrobné informace 

klikněte zde.  

1 rok 

1 rok 

__zlcprivacy 

__zlcmid 

 

 

5.1.3. Zpracování osobních údajů žadatelů o zápis do předmětů (nastavení databáze žáků) 

Na kurzy Logiscool se lze přihlásit výlučně prostřednictvím internetových stránek Logiscool. 

Při přihlašování uvedou subjekty údajů nebo jejich zákonní zástupci své osobní údaje, přičemž 

poskytnutím těchto údajů souhlasí s tím, že Logiscool použije a zpracuje tyto údaje pro tyto kurzy, 

případně i po jejich absolvování, pokud subjekt údajů zůstane žákem. 

Logiscool neověřuje žádné osobní údaje jemu sdělené. Subjekt údajů, který své údaje sděluje, je plně 

odpovědný za správnost a úplnost sdělených údajů. Je rovněž povinen po sdělení své e-mailové adresy 

zajistit, že žádný jiný uživatel nebude používat služby Logiscool z uvedené e-mailové adresy. Subjekt 

údajů je rovněž odpovědný za přihlašování do systému Logiscool z této e-mailové adresy. V případě, 

že žadatel uvádí jiné osobní údaje než své vlastní, je povinen si obstarat souhlas této třetí osoby. 

Logiscool zpracovává osobní údaje za účelem dosažení cílů souvisejících se zárukou práv 

z prodávaných služeb, platebním stykem, vyřizování stížností ohledně těchto služeb a marketingových 

cílů. Zpracování osobních údajů proto zahrnuje souhlas subjektů údajů a záruku, že veškeré subjekty 

údajů poskytnuté údaje jsou vhodné ke zpracování, včetně zejména upozornění (telefonicky a/nebo e-

mailem) na nové služby, které by mohly subjekty údajů zajímat. 

 

Označení činnosti Zpracování osobních údajů žadatelů o kurzy 
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Účel Přihláška na internetových stránkách Logiscool, 

vyhotovení faktur, registrace a rozlišení zákazníků, 

doručování objednávek, evidence nákupů a plateb, 

vedení účetnictví, komunikace se zákazníky, analýza 

vzorců chování zákazníků, lepší cílení služeb, 

udržování komunikace se subjekty údajů, přímý 

marketing, rozesílání informací o nejnovějších 

událostech a nabídkách. 

Důvod Plnění smlouvy, oprávněný zájem správce 

Subjekty údajů Žadatelé o kurz 

Popis údajů Údaje o rodičích nebo opatrovatelích: jméno, 

příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo 

 

Údaje o žácích: jméno, příjmení, přezdívka, věk, 

datum narození, bydliště, název a adresa školy, 

zkušenosti s programováním, jakékoli další 

informace, zvláštní informace (alergie, jiné návyky, 

užívané léky) 

 

údaje o sourozencích pro účely poskytování slev, 

platební metody, fakturační adresa, plavecká 

zdatnost, jméno a kontaktní údaje doprovodu 

 

Zdroj údajů Subjekty údajů a jejich zákonní zástupci 

Doba zpracování V případě přímého marketingu – do odeslání volby 

„opt-out“. 

 

V případě zahrnutí do databáze zákazníků – do 3 let 

od posledního využití služeb Logiscool zákazníkem. 

 

V případě plnění daňových povinností – nejvýše 10 

let. 

 

V případě plnění účetních povinností – nejvýše 10 

let. 

Typ předávaných osobních údajů a 

jejich příjemci, důvody k předávání 

osobních údajů 

Veškeré osobní údaje jsou předávány v souladu s 

textem pod touto tabulkou. 

Název správce Logiscool 

Název zpracovatele Poskytovatel hostingových služeb. 

Místo, kde dochází ke zpracování 

správcem 

www.logiscool.com  

Místo, kde dochází ke zpracování 

zpracovatelem 

poskytovatel cloudových služeb Microsoft Azure, 

sídlo společnosti Microsoft Magyarország Kft. na 

adrese H-1031, Gaprhisoft Park 3 (Záhony u.), 

Budapešť, Maďarsko 

Činnosti zpracovatele související se 

zpracováním osobních údajů 

Poskytování hostingových a cloudových služeb. 

http://www.logiscool.com/
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Typ technologie zpracování osobních 

údajů 

Užití informačního systému. 

 

Předání údajů:  https://www.logiscool.com/  (společnost Logiscool Kft. coby franšízor) 

Důvod: souhlas subjektu údajů. 

Označení zpracování: „Zpracování databáze související s přihláškou do kurzu, zaznamenání nákupů, 

vyhotovování faktur, registrace zákazníků a rozlišování mezi nimi, doručování objednávek, 

dokumentace průběhu výuky a komunikace“. 

 

5.1.4. Newsletter 

Logiscool vydává pravidelný newsletter o své činnosti a rozesílá jej osobám, které si přihlásily odběr 

tohoto newsletteru. 

Možnost přihlásit si odběr newsletteru je dostupná na internetových stránkách Logiscool. 

 

Označení činnosti Newsletter 

Účel Rozesílání elektronických zpráv (e-mailů, SMS, 

zpráv typu push) subjektům údajů s reklamním 

obsahem týkajícím se zejména aktualit, nejnovějších 

výrobků, akčních nabídek, nových funkcí apod. 

Důvod Souhlas subjektu údajů 

Subjekty údajů Odběratelé newsletteru. 

Popis údajů E-mailová adresa, jméno a příjmení 

 

Zdroj údajů Odběratelé newsletteru. 

Doba zpracování Do odvolání souhlasu, avšak v případě zařazení do 

databáze zákazníků do 3 let od posledního využití 

služeb Logiscool zákazníkem. 

Typ předávaných osobních údajů a 

jejich příjemci, důvody k předávání 

osobních údajů 

  

 

Název správce Správce č. 1, Správce č. 2-3 

Název zpracovatele Poskytovatel hostingových služeb. 

Místo, kde dochází ke zpracování 

správcem 

www.logiscool.com  

Místo, kde dochází ke zpracování 

zpracovatelem 

Poskytovatel cloudových služeb Microsoft Azure, 

sídlo společnosti Microsoft Magyarország Kft. na 

adrese H-1031, Gaprhisoft Park 3 (Záhony u.), 

Budapešť, Maďarsko. 

Činnosti zpracovatele související se 

zpracováním osobních údajů 

Poskytování hostingových a cloudových služeb. 

Typ technologie zpracování osobních 

údajů 

Užití informačního systému. 

 

https://www.logiscool.com/hu/schools
http://www.logiscool.com/
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Subjekty údajů jsou oprávněni odběr newsletteru kdykoli zdarma odhlásit. 

Odvolání souhlasu s rozesíláním zpráv na základě přímého marketingu a výmaz či pozměnění 

osobních údajů lze požadovat na následujících adresách: 

-    e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu příslušného Správce, a/nebo 

-    dopisem zaslaným na fyzickou adresu příslušného Správce. 

 

 

5.1.5. Fotografie a videa 

Během výuky v rámci kurzů Logiscool, na příměstských táborech a na jiných akcích pořádaných 

v souvislosti s konceptem Logiscool pořizuje o svých aktivitách Logiscool v přiměřeném množství 

a rozsahu fotografie a videa jak studentů, tak případně i jejich zákonných zástupců. 

Pořízené fotografie a nahrávky Logiscool dále třídí a upravuje tak, aby je mohla využívat k informaci 

zejména zákonných zástupců a příznivců školy o své činnosti. 

Logiscool tyto osobní údaje využívá v jejich fyzické (např. v rámci plakátů, školní nástěnky) i virtuální 

podobě (na svých webových, případně facebookových stránkách). 

Logiscool tyto osobní údaje nevyužívá za účelem propagace a marketingu. 

Označení činnosti Fotografie a videa 

Účel Zpravodajství o vlastní činnosti 

Důvod Oprávněný zájem správce 

Subjekty údajů Studenti, zákonní zástupci, doprovod studentů 

Popis údajů Fotografie a audiovizuální nahrávky subjektů údajů 

 

Zdroj údajů Výuka v rámci kurzů a příměstských táborů 

Doba zpracování do 3 let od posledního využití služeb Logiscool 

zákazníkem. 

Typ předávaných osobních údajů a 

jejich příjemci, důvody k předávání 

osobních údajů 

  

společnost Facebook Inc. 

Název správce Správce č. 2-3 

Název zpracovatele Poskytovatel hostingových služeb. 

Místo, kde dochází ke zpracování 

správcem 

www.logiscool.com; www.facebook.com 

Místo, kde dochází ke zpracování 

zpracovatelem 

Poskytovatel cloudových služeb Microsoft Azure, 

sídlo společnosti Microsoft Magyarország Kft. na 

adrese H-1031, Gaprhisoft Park 3 (Záhony u.), 

Budapešť, Maďarsko. Datacentrum Facebook. 

Činnosti zpracovatele související se 

zpracováním osobních údajů 

Poskytování hostingových a cloudových služeb. 

Typ technologie zpracování osobních 

údajů 

Užití informačního systému. 

 

http://www.logiscool.com/
http://www.facebook.com/
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5.2. Komunikace s Logiscool 

5.2.1. Zákaznický servis Logiscool 

V případě jakýchkoli dotazů při přihlašování se neváhejte obrátit na správce na adresách uvedených 

v těchto Pravidlech a na internetových stránkách, případně vyplněním formuláře „Kontakt“ v menu 

internetových stránek www.logiscool.com/cz. 

 

 

5.2.2. Vyřizování stížností na kvalitu poskytovaných služeb 

Označení činnosti Vyřizování stížností na kvalitu služeb 

Účel Vyřizování jakýchkoli stížností na kvalitu 

poskytovaných služeb Logiscool 

Důvod Souhlas subjektů údajů, oprávněný zájem správce. 

Subjekty údajů Žáci (nebo jejich zákonní zástupci). 

Popis údajů Jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo, e-mailová 

adresa, číslo účtu, popis stížnosti, jméno 

dodavatele/poskytovatele, datum objednávky, název 

dotčené služby, číslo faktury a popis požadavku. 

Zdroj údajů Subjekt údajů 

Doba zpracování Po dobu pěti let ode dne podání stížnosti. 

Typ předávaných osobních údajů a 

jejich příjemci, důvody k předávání 

osobních údajů 

 

Název správce Správce č. 1, Správce č. 2-3 

Název zpracovatele Microsoft Magyarország Kft. 

Místo, kde dochází ke zpracování 

správcem 

www.logiscool.com 

Místo, kde dochází ke zpracování 

zpracovatelem 

poskytovatel cloudových služeb Microsoft Azure, 

sídlo společnosti Microsoft Magyarország Kft. na 

adrese H-1031, Gaprhisoft Park 3 (Záhony u.), 

Budapešť, Maďarsko. 

Označení činnosti zpracovatele Poskytování hostingových služeb. 

 

Typ technologie zpracování osobních 

údajů 

Užití informačního systému a fyzicky (papírově). 

 

Vzhledem k naší pozici je oprávněným zájmem žadatele, aby mu bylo umožněno kontaktovat 

zákaznický servis Logiscool ohledně stížností na kvalitu služeb, čímž se usnadní vedení kurzu a 

zkoumání případných stížností. Za účelem pečlivého poskytování služeb zákazníků, je oprávněným 

zájmem Logiscool, aby se seznámila s osobními údaji (kontaktními informacemi) dříve poskytnutými 

pro účely zákaznických služeb. S ohledem na výše uvedené mají správce i subjekt údajů oprávněný 

zájem na zpracování osobních údajů nebo na jejich případné zaznamenání, a tudíž dojde-li ke 

http://www.logiscool.com/cz
http://www.logiscool.com/
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zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů, lze zpracování osobních údajů společností 

Logiscool považovat za nezbytnou a přiměřenou s ohledem na všechny okolnosti. 

 

5.2.3. Další způsoby zpracování osobních údajů 

Informace o způsobech zpracování neuvedených v těchto Pravidlech jsou poskytovány subjektům 

údajů při jejich zaznamenání. 

Vezměte na vědomí, že soudy, státní zastupitelství a jiné orgány činné v trestním řízení, správní orgány 

a Úřad mohou požadovat po správci a jim poskytl informace, sdělil nebo přenesl údaje a zpřístupnil 

dokumenty. 

Co se ostatních orgánů veřejné moci týče, v případě, že jakýkoli takový orgán jednoznačně specifikuje 

důvod žádosti o poskytnutí informací, Logiscool sdělí jakékoli osobní údaje takovému orgánu v 

rozsahu prokazatelně nezbytném a za účelem splnění účelu takové žádosti. 

 

6. Ukládání osobních údajů a zabezpečení jejich zpracování 

 

Informační systém Logiscool a jiná úložiště osobních údajů se nacházejí na serverech umístěných 

v sídle společnosti MédiaCenter Hungary Kft. a u poskytovatele hostingových a cloudových služeb 

Microsoft Azure, společnosti Microsoft Magyarország Kft. 

Správce je povinen plánovat a vykonávat veškeré činnosti zpracování způsobem zajišťujícím ochranu 

soukromí subjektů údajů. Logiscool chrání osobní údaje vhodnými prostředky proti neoprávněnému 

přístupu, pozměnění, přenosu, zveřejnění, výmazu nebo zničení, poškození a nahodilé ztrátě a proti 

znepřístupnění těchto údajů následkem jakékoli aktualizace použitých technologií. Správci osobních 

údajů jsou v mezích svých pravomocí povinni implementovat (i) vhodné bezpečnostní prvky 

a odpovídající technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů, a rovněž (ii) vhodná 

pravidla na vynucení dodržování příslušných platných právních předpisů týkajících se ochrany 

osobních údajů a soukromí. 

S ohledem na skutečnost, že soubory s osobními údaji jsou zpracovávány elektronicky různými 

způsoby, Logiscool poskytuje vhodná technická řešení k zamezení jakéhokoli propojení mezi 

jednotlivými údaji navzájem a propojení s konkrétními subjekty údajů, ledaže takové propojení je 

povoleno platnými právními předpisy. 

Při automatizovaném zpracování osobních údajů jsou správci i zpracovatelé povinni přijmout 

dodatečná opatření, která jsou určená k: 

 

✓ zabránění neoprávněnému přístupu k osobním údajům, 
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✓ zabránění použití systému automatizovaného zpracování neoprávněnou osobou za použití 

datových komunikačních přístrojů, 

✓ zajištění, že je možné ověření a určení, které subjekty zpracovávaly nebo mohly zpracovávat 

osobní údaje za použití datových komunikačních přístrojů, 

✓ zajištění, že je možné ověření a určení, které osobní údaje byly vloženy do systému 

automatizovaného zpracování osobních údajů, kdy se tak stalo a kdo tyto údaje do systému 

vložil, 

✓ zajištění, že instalované systémy lze obnovit v případě výpadku služeb a že jakékoli chyby při 

automatizovaném zpracování jsou nahlášeny. 

 

Správci i zpracovatelé jsou při přijímání opatření na ochranu údajů povinni vzít v úvahu aktuální stav 

technologického rozvoje. V případě více možných řešení musí zvolené řešení zajistit nejúčinnější 

ochranu osobních údajů, ledaže by to správci způsobovalo nepřiměřené obtíže. 

Systém vnitřní komunikace a síť Logiscool (a jejích partnerů) jsou chránění proti jejich nabourání 

(hacking), podvodu, špionáži, neoprávněnému přístupu, sabotáži, vandalizmu, požáru, povodním, 

počítačovým virům a útokům, tak že poskytování služeb bude v takovém případě odmítnuto. 

Provozovatel výše uvedených systémů a sítí zajistí jejich bezpečnost použitím vhodných ochranných 

opatření. 

Vezměte na vědomí, že bez ohledu na použitý protokol (e-mail, internet, FTP apod.), je elektronická 

komunikace ohrožena řadou rizik, která mohou mít za následek podvodné jednání, přerušení 

poskytování služeb dle smlouvy nebo zpřístupnění či zásah do informací. Správce je přijme veškerá 

přiměřená opatření k zajištění prevence těchto rizik. Rovněž bude monitorovat systém pro případné 

zaznamenání jakýchkoli porušení zabezpečení a pro zajištění důkazů pro případ bezpečnostních 

incidentů. Monitorováním systémů lze rovněž ověřit účinnost těchto preventivních opatření. 

 

7. Prostředky právní ochrany 

7.1. Žádost o informace 

Subjekty údajů jsou ve smyslu nařízení GDPR oprávněny požadovat informace týkající se zpracování 

jejich osobních údajů a v právními předpisy vymezených případech mohou rovněž požadovat opravu, 

výmaz a omezení zpracování svých osobních údajů a mohou podat námitky proti jejich zpracování. 

Žádosti o informace a další žádosti popsané výše v tomto odstavci lze zaslat na adresu správce 

uvedenou v čl. 2. těchto Pravidel. 

Logiscool coby správce poskytne na žádost subjektu údajů informace o příslušných osobních údajích 

zpracovaných Logiscool nebo jejími zpracovateli, a to v tomto rozsahu: zdroj údajů, účel zpracování, 
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zákonný důvod zpracování, doba zpracování, název a sídlo zpracovatele a jeho zpracovatelská činnost 

a v případě předávání osobních údajů právní důvod takového předávání a příjemce údajů. 

Správce poskytne subjektu údajů písemnou odpověď na podanou žádost neprodleně, ne však později 

než do 30 dnů od podání žádosti, a ve srozumitelném jazyce. Tato lhůta může být prodloužena o dva 

měsíce, odpovídá-li to povaze a počtu žádostí. Subjekt údajů musí být o tomto prodloužení informován 

spolu s odůvodněním prodloužení této lhůty nejpozději do 1 měsíce ode dne kdy Logiscool žádost 

obdrží. 

Správce poskytne odpověď zadarmo, avšak v případě zjevného neopodstatnění a/nebo z důvodu 

nepřiměřené opakovanosti těchto žádostí může Logiscool svou odpověď přiměřeně zpoplatnit (podle 

požadovaných informací, poskytnutí informací nebo podle administrativních nákladů) nebo odmítnout 

poskytnutí odpovědi. 

Ve výjimečných případech, kdy má Logiscool důvodné pochyby o identitě fyzické osoby, která žádost 

podala, může Logiscool požádat o další informace k potvrzení její identity. Tento prostředek je 

definován v čl. 5 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR za účelem zajištění důvěrnosti zpracování osobních 

údajů, kterou by neoprávněný přístup k těmto údajům představoval. 

 

7.2. Prostředky právní ochrany při zpracování osobních údajů 

Logiscool napraví jakékoli nesprávné osobní údajů, bude-li mít jejich správné znění k dispozici. 

Logiscool dále omezí zpracování osobních údajů na základě žádosti subjektu údajů v případě, že 

existuje důvodná pochybnost o přesnosti těchto údajů, pokud je zpracování údajů protiprávní, pokud 

subjekt údajů namítá jejich zpracování nebo pokud správce pozbyde účel jejich zpracování. 

Logiscool vymaže osobní údaje, pokud účel jejich zpracování odpadne, pokud subjekt údajů odvolá 

svůj souhlas s jejich zpracováním či namítne jejich zpracování nebo pokud je zpracování údajů 

protiprávní. Pokud správce nevyhoví žádosti subjektu údajů o opravu, omezení zpracování nebo 

výmaz osobních údajů, vyrozumí písemně subjekt údajů o důvodech nevyhovění jeho žádosti do 30 

dnů od podání žádosti. 

Subjekty údajů může obdržet své osobní údaje, které správci poskytl, v běžně užívaném strojově 

čitelném formátu tak, aby je mohl zaslat jinému správci. 

Logiscool informuje subjekt údajů a všechny příjemce, se kterými příslušné osobní údaje sdílel nebo 

mohl sdílet, o všech opravách, výmazech a omezeních zpracování s výjimkou případů, kdy je takové 

informování nemožné nebo vyžaduje nepřiměřeně velké úsilí. Logiscool informuje subjekt údajů na 

jeho žádost i o příjemcích jeho osobních údajů. Logiscool, nebude informovat dotčené osoby 

v případě, kdy s ohledem na účel zpracování nebudou dotčeny oprávněné zájmy subjektů údajů. 
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V případě, že subjekt údajů nebude souhlasit s rozhodnutím Logiscool, může žádat o nápravu 

u příslušného soudu do 30 dnů od obdržení takového rozhodnutí. 

 

 

 

7.3. Námitka 

Subjekty údajů jsou oprávněny podat námitku proti zpracování svých osobních údajů na základě 

ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení GDPR. V takovém případě nebude Logiscool 

oprávněna nadále tyto osobní údaje zpracovávat s výjimkou případů, kdy existují prokazatelné důvody 

pro zpracování, které mají přednost před zájmy a právy subjektů údajů, nebo kdy tyto osobní údaje 

souvisí uplatňováním, určováním a ochranou právních nároků správce. 

Logiscool přezkoumá námitky, jakmile to bude rozumně možné, nejpozději však do 15 dnů ode dne 

jejího prokazatelného obdržení. V případě oprávněnosti námitky přijme Logiscool odpovídající 

rozhodnutí a písemně o něm informuje namítajícího. 

V případě, že správce neuzná oprávněnost subjektem údajů podané námitky, ukončí zpracování jeho 

osobních údajů a uvědomí jakékoli třetí osoby, které mohou takové osobní údaje zpracovávat nebo 

které jsou povinny přijmout příslušná opatření pro uplatnění práv namítajícího, o podané námitce a o 

opatřeních, která byla na jejím základě přijata. 

V případě, že subjekt údajů požádal o výmaz svých osobních údajů uložených za účelem přímého 

marketingu nebo péče o zákazníky, správce a příslušní zpracovatelé tyto údaje vymažou, nebudou-li 

je zpracovávat za jiným účelem. 

V případě, že subjekt údajů nebude souhlasit s rozhodnutím Logiscool, může žádat o nápravu u 

příslušného soudu do 30 dnů od obdržení takového rozhodnutí. 

Logiscool není oprávněna vymazat údaje subjektu údajů v případě, že jsou tyto zpracovávány na 

základě zákona. V případě, že správce uzná námitku jako oprávněnou nebo tuto námitku potvrdí soud, 

není Logiscool oprávněna tyto údaje předávat dalším příjemcům. 

Pokud došlo k porušení zabezpečení osobních údajů, má subjekt údajů právo na náhradu škody 

správcem. Logiscool nahradí této osobě jakoukoli škodu vzniklou nezákonným zpracování jejích údajů 

nebo porušením jejich zabezpečení. Subjekt údajů má rovněž právo na náhradu nemajetkové újmu, 

bylo-li narušeno jeho soukromí v souladu s ustanovením § 2956 a násl. občanského zákoníku. Správce 

rovněž odpovídá za škodu způsobenou subjektu údajů zpracovatelem. 

Logiscool považuje ochranu osobních údajů včetně všech práv o oprávněných zájmů subjektů údajů 

za vysoce důležité, a proto bude vždy usilovat o to, aby vyřídila veškeré požadavky správně a včas. 



20 
 

S ohledem na výše uvedené Logiscool Vás Logiscool tímto zdvořile žádá, abyste se v případě sporu 

se svou stížností nejprve obrátili na Logiscool, aby mohly být jakékoli nesrovnalosti vyřešeny smírně. 

Správce neodpovídá za škodu, která vznikla z důvodů, které nemohl ovlivnit. Subjekt údajů dále nemá 

právo na náhradu škody v případě, že vznikne škoda nebo dojde k porušení zabezpečení jeho údajů 

z důvodu úmyslného jednání subjektu údajů nebo jeho hrubé nedbalosti. 

 

7.4. Veškeré žádosti o právní pomoc nebo stížnosti zasílejte Úřadu pro ochranu osobních 

údajů: 

 

Úřad pro ochranu osobních údajů 

sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 

Telefon: +420 234 665 111 

E-mail: posta@uoou.cz 

Internetové stránky: https://www.uoou.cz 

 

7.4.1. Soudní řízení 

Správce je povinen prokázat, že zpracování osobních údajů probíhá v souladu s příslušnými právními 

předpisy. Zákonnost předávání osobních údajů je povinen prokázat jejich příjemce. Vydat rozhodnutí 

je v pravomoci věcně a místně příslušného civilního soudu. Subjekt údajů je oprávněn podat návrh na 

zahájení řízení (žalobu) u soudu místně Úřad je oprávněn, je-li to vhodné, do takového řízení vstoupit, 

aby zajistil ochranu práv a oprávněných zájmů subjektu údajů. 

V případě uznání návrhu (žaloby) soudem, může takové rozhodnutí nařídit správci, aby poskytl určité 

informace, opravil určité údaje, omezil jejich zpracování, údaje vymazal, zrušil rozhodnutí vzniklé 

automatizovaným zpracováním, uznal námitku subjektu údajů nebo poskytl údaje určitému příjemci. 

V případě, že návrh (žaloba) bude příslušným soudem zamítnuta, správce vymaže veškeré údaje ve 

lhůtě určené pravomocným a vykonatelným rozsudkem. Soud může rovněž v zájmu ochrany osobních 

údajů a chráněných práv většího množství subjektů údajů uložit zveřejnění vydaného rozsudku, který 

bude obsahovat identifikační údaje správce. 

 

7.4.2. Náhrada škody 

Pokud správce nezákonným zpracováním osobních údajů způsobí subjektu údajů škodu nebo dojde 

k porušení zabezpečení osobních údajů těchto subjektů, nahradí těmto subjektům vzniklou škodu. 

mailto:posta@uoou.cz
https://www.uoou.cz/
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V případě, že správce nezákonným zpracováním osobních údajů naruší soukromí subjektu údajů, 

nahradí takovému subjektu vzniklou nemajetkovou újmu. 

Správce odpovídá subjektům údajů za jakoukoli škodu způsobenou zpracovatelem a rovněž jim 

nahradí nemajetkovou újmu vzniklou narušením jejich soukromí. Správce neodpovídá za škodu 

v případě, že prokáže, že by jejímu vzniku nemohl za použití přiměřených prostředků zabránit. 

Subjekt údajů nemá právo na náhradu škody v případě, že ke vzniku škody nebo k narušení soukromí 

došlo z důvodu úmyslného nebo jednání subjektu údajů nebo jeho hrubé nedbalosti. 

 

8. Ostatní ustanovení 

Pokud bude chtít Logiscool použít poskytnuté osobní údaje k jinému účelu, než byl původně 

specifikován, informuje o tom subjekty údajů a získá od nich nový souhlas se zpracováním nebo jim 

umožní zpracování zakázat. 

Logiscool bude vždy věnovat ochraně osobních údajů maximální péči a za tímto účelem přijme 

nezbytná technická opatření a vyvine maximální úsilí tak, aby zabránila odstranění, neoprávněnému 

zpracování a neoprávněnému pozměnění těchto údajů. Z důvodu shora uvedeného a na základě 

doporučení Úřadu bude na internetových stránkách použit protokol https s vyšším stupněm ochrany. 

Logiscool zaznamenává veškeré činnosti zpracování, za které odpovídá v souladu s ustanovením čl. 30 

nařízení GDPR („záznamy o činnostech zpracování“). 

Případy narušení soukromí představují zejména případy poškození zabezpečení, kdy jsou soukromé 

osobní údaje nahodile nebo neoprávněně zničeny, ztraceny, pozměněny, sdíleny nebo které vedou 

k neoprávněnému přístupu k nim. V případě narušení soukromí bude Logiscool postupovat v souladu 

s ustanoveními čl. 33 a 34 nařízení GDPR. Logiscool zaznamenává veškeré případy narušení soukromí 

a veškeré skutečnosti, účinky a nápravná opatření s tím související. 

Logiscool je oprávněna tato Pravidla kdykoli jednostranně upravit. Logiscool oznámí subjektům údajů 

veškeré změny na svých internetových stránkách. V případě úpravy těchto Pravidel je povinen subjekt 

údajů tato Pravidla znova výslovně přijmout na internetových stránkách Logiscool, aby mohl tyto 

nadále používat. 

 

V Praze, dne 1.7.2019 


