Prohlášení o získávání, zpracovávání, uchovávání a ochraně osobních
údajů
Zde vás informujeme o tom, jak vaše osobní údaje zpracováváme a jaké nároky a práva vám
v souladu se zákonnými předpisy na ochranu osobních údajů náleží.
Kategorie zpracovávaných osobních údajů
Zde uvádíme úplný seznam všech osobních údajů, které o Vás můžeme mít k dispozici:
a)
identifikace Studenta:
jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, fotografie, podpis
b)
identifikace Klienta:
titul, jméno, příjmení, podpis
c)
kontaktní údaje na Studenta:
telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa bydliště
d)
kontaktní údaje na Klienta:
telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa bydliště
e)
registrační údaje do Portálu:
uživatelské jméno, heslo, PIN
f)
informace o studované škole:
aktuálně studovaná škola a ročník, jméno vyučujícího, v případě Studenta
vysokoškoláka dále také údaje: fakulta školy, forma studia, studijní obor, kód, název
a sylabus vybraných matematických předmětů, jméno cvičícího a přednášejícího,
údaje o škole a oboru, na kterém maturovali a rok složení maturitní zkoušky a fakt,
zda Student maturoval z předmětu matematika a zda absolvoval státní i/nebo školní
maturitu
g)
informace o platbách:
data zaslání plateb, číslo účtu, ze kterého byla platba odeslána, seznam pohledávek
(uhrazených i neuhrazených, data vkladů na poplatkový účet a výše vkládaných
částek
h)
částky informace o docházce:
časové údaje o objednání a rušení termínů (budoucích i minulých), docházka
na termín, důvod zrušení termínu (je-li uveden), čas příchodu a odchodu, délka lekce
i)
informace o výuce:
seznamy příkladů označených jako spočtené, skeny odevzdaných opravených testů,
přehled zadaných testů včetně data zadání a data skládání, pořadí pokusu a výsledků,
seznam zadaných kapitol a jejich stavy včetně data zadání, splnění
j)
záznamy komunikace:
všechny automaticky odeslané systémové e-mailové zprávy a SMS upozornění,
e-mailová komunikace s lektory, data hovorů upozorňujících na neuhrazené
pohledávky
k)
další údaje:
kamerový záznam osob v prostoru u vchodových dveří do Učebny, informace
o předchozích smlouvách, datum výpovědi smlouvy, poznámky o Studentovi učiněné
lektory.
Tyto údaje poskytujete částečně přímo (např. v rámci vyplnění přihlášky, v rámci vyplnění
smlouvy) a částečně je získáváme automaticky (např. při některých úkonech při užívání Portálu
jako je třeba označení příkladu jako spočteného, kliknutí odchodu v docházce, přidání testu a
kliknutí na tlačítko „Začít“, apod.).
Některé údaje o Vás získává lektor (např. fotografie pořízená na informativní schůzce).

Účely zpracovávání osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme především proto, abychom mohli poskytovat služby
v souvislosti se smlouvou, kterou jsme spolu uzavřeli. Některé údaje slouží i k dalšímu
zdokonalování našich služeb (např. údaje o studované škole).
Právní základ
Zpracovávání vašich osobních údajů je nutné především za účelem realizace smlouvy s Vámi a
za účelem sledování našich oprávněných zájmů.
Pokud zákon vyžaduje váš souhlas, například pro určité kategorie cookies, o tento souhlas Vás
požádáme.
Kategorie příjemců vašich osobních údajů
Kromě lektorů MATHPOINT mohou mít k vybraným osobním údajům přístup naši externí
poskytovatelé služeb – např. SMS brána, přes kterou jsou odesílány naše systémové zprávy, má
k dispozici údaj o telefonním čísle (nikoliv však o jméně), na které je SMS zpráva odesílána, a
o obsahu odesílané zprávy. Dále např. e-mailový klient společnosti Seznam má k dispozici údaj o emailové adrese a obsahu zprávy. V současné době nepoužíváme žádného dalšího externího
poskytovatele služeb, který by měl přístup k jakýmkoliv vašim osobním údajům.
Údaje fotografie Studenta a jméno Studenta je přístupné osobám zdržujícím se v Učebně ve dny,
ve které má Student objednanou lekci (jsou vidět v Docházce).
V ojedinělých případech mohou vaše osobní údaje obdržet jiné třetí subjekty, například úřady,
advokátní kancelář apod.
Vaše osobní údaje nejsou v současné době zpracovávány mimo EU.
Doba ukládání vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje zpravidla zpracováváme a ukládáme po celou dobu trvání našeho smluvního
vztahu (to zahrnuje i navázání smlouvy (tj. předsmluvní právní vztah)) a dále maximálně po
teoretickou obvyklou dobu studia Studenta (max. 8 let).
Kromě toho podléháme různým povinnostem o uchovávání informací a dokumentace, které
vyplývají mimo jiné z obchodního zákoníku a daňového řádu. V nich uvedené lhůty pro uchovávání
informací a dokumentace mají délku až deset let po ukončení smluvního vztahu.
Vaše práva na ochranu osobních údajů, zejména právo na odmítnutí
Za určitých předpokladů můžete vůči nám uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů.
Zejména bychom vás chtěli upozornit na vaše právo na odmítnutí: při existenci určitých důvodů,
které vyplynou z vaší zvláštní situace, máte právo odmítnout zpracovávání svých osobních údajů.
Dalšími vašimi právy na ochranu osobních údajů jsou zejména, (ale nikoliv výlučně): právo
na odvolání souhlasu, právo na informace, právo na opravu, právo na vymazání.
Tato vaše práva mohou být omezena v případě, že zpracování vašich osobních údajů lze
odůvodnit jiným právním základem.
Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů
Pro poskytování Vašich osobních údajů neexistuje právní povinnost. Pokud nám však své osobní
údaje neposkytnete, nebudeme moci plnit své povinnosti vůči vám vyplývající z uzavřené smlouvy.
Poskytnutí vašich osobních údajů je zcela dobrovolné. Pokud své osobní údaje neposkytnete,
popřípadě odvoláte-li svůj souhlas s jejich zpracováváním, neutrpíte sice žádnou právní újmu, avšak
skončí tím náš smluvní vztah.

Místa odpovědná za zpracování osobních údajů a kontaktní údaje
Za zpracování vašich osobních údajů je ve smyslu čl. 26 GDPR (obecného nařízení o ochraně
osobních údajů EU) odpovědnou osobou:
Michal Kočí (jeden z lektorů MATHPOINT)
Vinohradská 2333/166
130 00 Praha 3
Tel: 720 685 800
E-mail: mkoci34@seznam.cz
Ostatní
Tyto informace o právu na ochranu osobních údajů byly naposledy aktualizovány 9. května
2018. MATHPOINT si vyhrazuje právo na občasnou aktualizaci těchto informací o právu
na ochranu osobních údajů.

Souhlasím s tím, aby byly mé osobní údaje zpracovávány ve výše popsaném rozsahu.

Dne: …………………………………………………………………………………………………...

jméno Klienta:…………………………………………………………………………………………
podpis:…………………………………………………………………………………………………

jméno Studenta (liší-li se od Klienta):…………………………………………………………………
podpis:…………………………………………………………………………………………………

