Souhlas se zpracováním osobních údajů
Zaškrtnutím ve formuláři uděluji souhlas společnosti LIGS Executive s.r.o., IČ 07160828, se
sídlem Václavské náměstí 841/3, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „LIGS Executive“), se
zpracováním osobních údajů dle podmínek uvedených níže. Osobní údaje jsou zpracovávány
v rozsahu, v jakém byly LIGS Executive mnou poskytnuty, tedy v rozsahu
registračních formulářů na webových stránkách www.ligs.cz, www.ligsexecutive.cz a dále v
rozsahu údajů a informací získaných v rámci následné vzájemné komunikace.
Na základě tohoto souhlasu provádíme následující zpracování vašich osobních údajů:
Účel: obesílání tazatelů a osob přihlášených ke studiu, vedení korespondence včetně jejího
uchovávání (nedošlo-li k uzavření smlouvy o studiu) - zasílání informací o studiu – zejména
formou obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu (ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti); právní důvod: souhlas (dle ust. čl. 6 odst. 1
písm. a) GDPR); délka zpracování: 3 roky.
Tento souhlas uděluji na dobu trvání 3 let, nejdéle ovšem do doby odvolání tohoto souhlasu
a po dobu nezbytně nutnou po jeho odvolání. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost
zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu
též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které LIGS Executive zpracovává na základě
jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění
smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).
Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat písemně zasláním emailu
na info@ligs.cz nebo dopisu na níže uvedenou kontaktní adresu správce, a to bez jakýchkoli
vícenákladů a následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi námi a Správcem.
V takovém případě zastavíme veškeré zpracovatelské činnosti.

Podmínky ochrany osobních údajů
dle 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 zrušení
směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”)
Správce osobních údajů: LIGS Executive s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 841/3, Nové
Město, 110 00 Praha 1, IČO: 07160828, sp.zn.: C 295752 vedená u Městského soudu v Praze,
email: info@ligs.cz, web: www.ligs.cz, www.ligsexecutive.cz (dále jen „společnost“ nebo
„správce“).

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
KONTAKT:
S Vašimi podněty anebo stížnostmi nás můžete kontaktovat na emailu: info@ligs.cz
1. Úvodní ustanovení
Tyto podmínky obsahují informace o zpracování osobních údajů předaných správci
v rámci komunikace správce se zájemci o studium a ostatními osobami. Nevztahují se na
zpracování osobních údajů předaných v rámci uzavření smlouvy o studiu a studia.
Jako správce vašich osobních údajů odpovídáme za jejich ochranu a zavazujeme se je
zpracovávat s odpovídajícím technickým a organizačním zabezpečením. Jsou-li nám
předány v rámci přihlášky ke studiu nebo dotazů či podnětů týkajících se studia nebo
jiných záležitostí týkajících se provozu společnosti (prostřednictvím kontaktního
formuláře, e-mailu, telefonu, chatu apod.), zpracováváme je vždy za níže uvedených
podmínek.
2. Účel, právní základ zpracování a doba zpracování vašich osobních údajů
a) účel: obesílání tazatelů a osob přihlášených ke studiu, vedení korespondence
včetně jejího uchovávání (nedošlo-li k uzavření smlouvy o studiu) - zasílání informací
o studiu – zejména formou obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu (ve smyslu §
7 zák č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti); právní důvod:
souhlas (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR); délka zpracování: 3 roky
b) účel: vedení korespondence vč. jejího uchování, vyřízení přihlášky ke studiu a
projednání podmínek smlouvy o studiu; právní základ: plnění smlouvy – jednání o
smlouvě (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. b) GDPR) a oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst.
1 písem. f) GDPR) - v případě dotazů nesouvisejících se zájmem o studium; doba
zpracování: 1 rok od vyřízení dotazu či podnětu,
3. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti se zájmem o
využití našich vzdělávacích služeb a pro přípravu uzavření smlouvy o studiu.
Nejčastěji jde o:
• Jméno, příjmení
• Datum narození
• Telefonní číslo
• Email
• Korespondenční adresa
• Dosažené vzdělání

4. Zapojení zpracovatelů do zpracování osobních údajů
a) poskytovatelé softwaru – pro zajištění provozu webu a jeho technického
zabezpečení (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, kancelářské aplikace, chat
apod.)
b) provozovatelé záložních serverů a jiného hardwaru – za účelem zajištění řádného
provozu webu a ochrany a dostupnosti souvisejících dat.
5. Vaše práva
Po dobu, kdy zpracováváme vaše osobní údaje, máte právo:
• požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
• požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
• vyžádat si u správce přístup k vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat
nebo opravit,
• požadovat po správci výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich
zpracování,
• přenést vaše osobní údaje k jinému správci,
• vznést námitku v případě zpracování vašich osobních údajů z důvodu
oprávněného zájmu společnosti (viz. čl. I odst. 2 písm. c, d, a e) a čl. II odst. 2
písm. a), b),
• odhlásit se z odběru obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti.
Pro uplatnění výše uvedených nároků napište na e-mail: info@ligs.cz
6. Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření
k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových
úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním
údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
7. Kontaktní údaje dozorového orgánu
V případě pochybností, zda-li zpracováváme vaše osobní údaje řádně – podle příslušných
právních předpisů, můžete rovněž obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních
údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz,
WWW: www.uoou.cz.
8. Závěrečná ustanovení
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních
údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto
podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 8. 2018.

