
 

Zásady ochrany osobních údajů  
 
Ve společnosti SPIN z.s. (asociace pro videotrénink interakcí® v ČR) respektujeme Vaše 
soukromí a zavazujeme se chránit informace, které shromažďujeme a které Vás identifikují 
nebo Vás dokáží identifikovat jako jednotlivce (dále jen "osobní údaje").  
 
Těmito zásadami ochrany osobních údajů chceme zajistit, abyste dostali odpovídající 
informace o našem shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů, včetně takových 
informací, o kterých jsme povinni Vás informovat v souladu s platnou právní úpravou ochrany 
osobních údajů, zejména v souladu se 

a) Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění; 
b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů (dále jen "GDPR"). 
 

Naše identifikační a kontaktní údaje správce 
Právnická osoba, která je zodpovědná za shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů 
v rámci těchto zásad ochrany osobních údajů (dále jen "správce") je  
SPIN, z.s.  
se sídlem Fabiánská 679/4 
162 00 Praha 6  
Česká Republika 
IČ: 60163151 
ŽL: MCP6 033592/2015 
Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku pod značkou: L 5269 u Městského soudu v Praze. 
 
Kontakt: e-mail: spin@spin-vti.cz 
 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů  
Nebyl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů.  
 

Informace o povaze poskytnutých údajů 
Jsou-li osobní údaje zpracovány za účelem plnění smlouvy nebo plnění právních povinností, je 
poskytnutí osobních údajů zákonným požadavkem. Jsou-li osobní údaje zpracovány na základě 
souhlasu subjektu údajů, je poskytnutí osobních údajů smluvním požadavkem. 
 

Proč zpracováváme osobní údaje? 
Za účelem plnění právních povinností na základě uzavřené smlouvy nebo jejího plnění 
požadujeme a zpracováváme zejména následující osobní údaje: jméno, příjmení, titul, datum 
narození, místo narození, název právnické osoby, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, 
údaje o profesi, adresu bydliště/sídla právnické osoby, telefon, e-mail.  
 
 



 
 
 
 

Jak používáme vaše osobní údaje 
Jestliže s námi navážete spolupráci, shromažďujeme vaše osobní údaje pouze v míře a k 
účelům, se kterými vyjádříte výslovný souhlas: 

o identifikace účastníka vzdělávacích programů (údaje nezbytné k vystavení osvědčení o 
účasti/absolvování a k vystavení daňového dokladu za fakturované služby): jméno, 
příjmení, titul, datum narození, místo narození, název právnické osoby, adresa 
bydliště/sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, telefon, e-mail;  

o účast na intranetovém portálu yammer.com/spinlink: jméno, příjmení, e-mailová 
adresa; 

o rozesílání newsletteru SPINovinky (informační bulletin o vzdělávacích akcích nebo 
programech SPIN, z.s.): jméno, příjmení, e-mailová adresa; 

o evidence certifikovaných VTI trenérů (kniha VTI trenérů v ČR): jméno, příjmení, titul, 
údaje o Vaší profesi, adresa webových stránek, e-mailová adresa, telefon, popř. další 
kontaktní údaje na pracoviště; 

o registrace na webových stránkách www.spin-vti.cz: jméno, příjmení, e-mail; 
o evidence členství v asociaci VTI trenérů v ČR (SPIN, z.s.): jméno, příjmení, titul, Vaše 

profese, datum akreditace VTI trenéra; 
o e-mailový adresář kontaktů organizace SPIN, z.s.: jméno, příjmení, titul/název 

právnické osoby, e-mailová adresa, telefon. 
 

Osobní údaje, které poskytujete naší organizaci, nepředáváme za žádných okolností třetím 
stranám. Slouží výhradně a jenom obslužnosti agend naší organizace. 
 

Způsoby zabezpečení dat 
Za účelem zabezpečení Vašich osobních dat proti jejich neoprávněnému nebo nahodilému 
zpřístupnění využíváme přiměřená a vhodná technická a organizační opatření.  
Vaše osobní údaje budou drženy a uchovány v podobě, která umožní Vaši identifikaci pouze 
po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou údaje shromažďovány a legálně 
zpracovány. Znamená to, že budeme uchovávat a zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu 
poskytování služby nebo po nezbytnou dobu k evidenci účasti nebo profesní způsobilosti, 
pokud ji organizace SPIN, z.s. poskytla, rovněž po dobu, která je zapotřebí k vyřešení 
případných sporů a reklamací služeb, které naše organizace v rámci své činnosti poskytuje. 
 

Vymažeme nebo jinak fyzicky skartujeme veškeré informace, které jsou podle našeho 
přiměřeného posouzení nepřesné nebo zastaralé z důvodů uplynutí času nebo z důvodů jiných 
informací, které máme k dispozici (změna jména, adresy apod.) 
 

Pokud nám poskytnete písemnou žádost, vymažeme nebo anonymizujeme Vaše osobní údaje 
bez zbytečného odkladu, pokud nebudeme mít platný právní důvod pro zachování Vašich 
osobních údajů (osobní údaje účastníka akreditovaného vzdělávacího programu akreditační 
autoritou ČR).  
 

Právo na omezení zpracování 
V některých případech máte právo omezit zpracování Vašich osobních údajů. Pokud si takové 
omezení vyžádáte, budou Vaše osobní údaje zpracovány pouze v mezích vašeho souhlasu.  
V případě smluvního ujednání je nicméně nezbytná identifikace obou smluvních partnerů, na 
takové případy se omezení o zpracování Vašich údajů nevztahuje. 
 



 
 

 

 

Právo na odvolání souhlasu 
V rozsahu Vámi poskytnutých osobních údajů máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat.  
V takovém případě přestaneme zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud to není vzhledem  
k příslušným předpisům nezbytné (např. údaje o absolvování akreditovaného vzdělávacího 
programu). Odvolání souhlasu v žádném případě neovlivní zákonnost zpracování osobních 
údajů na základě souhlasu před jeho odvoláním. V případě odvolání souhlasu berete na 
vědomí následek, že nebudete mít možnost získávat informace o nabízených službách  
a programech nebo využívat některé z nabízených služeb a programů. 
 

Vždy sami můžete odvolat souhlas s přijímáním informačních bulletinů, newsletteru nebo se 
odhlásit ze seznamu e-mailů nebo jiné komunikace, pokud jste nám taková data poskytli. 
 

Změny této politiky ochrany soukromí 
Organizace SPIN, z.s. si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení měnit části těchto Zásad 
ochrany osobních údajů, avšak vždy v zájmu toho, abychom zajistili, že shromažďované 
informace jsou relevantní, nezbytné a přiměřené pro vedení povinných agend organizace  
a kontaktu s uživateli a klienty organizace. 
 
Aktualizovanou verzi našich Zásad ochrany osobních údajů naleznete na adrese www.spin-
vti.cz. 
 

Pokud jste souhlasili s přijímáním newsletteru SPINovinky a dalších informací od nás, budeme 
Vás informovat o všech aktualizacích těchto Zásad prostřednictvím e-mailu.  
 

Vyvíjíme maximální úsilí, abychom zajistili, že chráníme vaše osobní údaje. V případě, že nejste 
spokojeni se zpracováním a ochranou Vašich osobních údajů nebo informacemi, které 
obdržíte od nás, žádáme Vás, abyste nás informovali, abychom měli šanci se zlepšit. Neváhejte 
nás kontaktovat, pokud chcete využít svých práv.  
 

 
Úprava verze 18. 05. 2018 
 
 


	Zásady ochrany osobních údajů
	Naše identifikační a kontaktní údaje správce
	Pověřenec pro ochranu osobních údajů
	Informace o povaze poskytnutých údajů
	Jak používáme vaše osobní údaje
	Způsoby zabezpečení dat
	Právo na omezení zpracování
	Právo na odvolání souhlasu
	Změny této politiky ochrany soukromí


