Obchodní podmínky pro účastníky DAN akademie - podnikatelé
1.

Pořadatelem DAN akademie je společnost DENTSU AEGIS NETWORK CZECH
REPUBLIC s.r.o., IČO: 26502984; se sídlem Husova 240/5, Staré Město, 110 00
Praha 1.

2.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit datum pořádání akademie či její řečníky, zejména
z technických důvodů či zdravotních důvodů řečníků. V případě takové změny mají
účastníci právo se do 2 dnů, nejpozději však 1 den před termínem konání prvního dne
akademie, z akademie bezplatně odhlásit.

3.

Certifikát poskytovaný účastníkům akademie není potvrzením o dokončení studia na
akreditovaném školském zařízení. Jedná se o potvrzení o dokončení DAN akademie a
nezakládá právo užívat žádný speciální titul.

4.

Účastník je povinen uhradit cenu za účast na DAN akademii na základě faktury
pořadatele se splatností 14 dnů od přihlášení, nejpozději však 1 den před termínem
konání prvního dne akademie. Pokud nedojde ke včasné úhradě ceny za účast, může
být účastníkovi odepřena možnost účasti na DAN akademii.

5.

S ohledem na provozní kapacity pořadatele je omezený maximální počet možných
účastníků DAN akademie, tudíž zájemcům o účast na DAN akademii může být
možnost účasti pořadatelem odmítnuta.

6.

V případě odstoupení účastníka od smlouvy (storno) před zahájením DAN akademie,
se účastník pořadateli zavazuje zaplatit cenu ve výši 50 %, zbývajících 50% ceny není
povinen platit. Odstoupením účastníka od smlouvy (storno) po zahájení kurzu, tj. po
konání prvního bloku (lekce) vzniká pořadateli nárok na úhradu celé ceny a účastník
se tak v tomto případě zavazuje pořadateli zaplatit cenu v plné výši.

7.

Tyto podmínky jsou pouze pro účastníky, kteří jsou podnikatelskými subjekty. Pro
účastníky – spotřebitele platí speciální obchodní podmínky.

Informace o zpracování osobních údajů pro účastníky DAN
akademie
Těší nás Váš zájem o DAN akademii. V naší společnosti dbáme na to, abychom všechny Vaše
osobní údaje zpracovávali v souladu s platnými právními předpisy. Tento dokument má za cíl
objasnit, které osobní údaje účastníků DAN akademie a zájemců o akademii zpracováváme,
za jakými účely, jakými prostředky a jaká práva máte jako dotyčná osoba v souvislosti se
zpracováním Vašich osobních údajů.
1.

Kdo jsme a naše kontaktní údaje
Jsme společnost DENTSU AEGIS NETWORK CZECH REPUBLIC s.r.o., IČO:
26502984; se sídlem Husova 240/5, Staré Město, 110 00 Praha 1 a vystupujeme jako
správce osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracováváním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) a souvisejícími
právní předpisy na ochranu osobních údajů. Kontakt na našeho pověřence pro ochranu
osobních údajů je dpo.czech@dentsuaegis.com; tel: 224 190 623.
Snažili jsme se, aby tato informace byla napsána co nejjednodušeji a byla pro každého
srozumitelná. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout subjektům údajů informace o
zpracování jejich osobních údajů.
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2.

Jaké údaje zpracováváme
V souvislosti s Vaší přihláškou do DAN akademie zpracováváme Vaše osobní údaje
v rozsahu: jméno, příjmení, firma, pozice, email, telefon.

3.

Jak údaje využíváme
Osobní údaje subjektů shromažďujeme a využíváme v souladu s platnými právními
předpisy, a to pro účely plnění našich povinností – abychom Vás mohli zaregistrovat
do DAN akademie a umožnit Vám přístup na ni. Jak údaje sdílíme
Vaše osobní údaje sdílíme vždy jen s důvěryhodnými partnery, způsobem, jakým nám
to právní předpisy umožňují a na základě příslušných smluv zajišťujících přiměřenou
ochranu osobních údajů.

3.1

Námi pověření zpracovatelé
Pro zpracování Vašich osobních údajů nevyužíváme zpracovatele.

3.2

Jiní příjemci
Osobní údaje sdílíme s právnickými a fyzickými osobami, státními orgány a veřejnými
institucemi, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že přístup k těmto informacím, jejich
použití, uchovávání nebo zpřístupnění je přiměřeně nezbytné pro:
(a)

dodržení příslušného právního předpisu nebo vykonatelné žádosti orgánů
státní správy;

(b)

uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně vyšetření jejich možného
porušení;

(c)

postup zaměřený na řešení podvodu, technických obtíží či bezpečnostních
incidentů;

(d)

ochranu před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti naší společnosti,
našich klientů nebo veřejnosti, tak jak to vyžadují nebo dovolují právní předpisy.

Vždy dohlížíme na to, abychom neposkytli více údajů, než je nezbytné k dosažení
daného účelu zpracování.
4.

Jak můžete nakládat s Vašimi údaji
Jako subjekt údajů máte ve stanoveném rozsahu právo rozhodovat o nakládání s
Vašimi osobními údaji. Uplatnit níže uvedená práva můžete (i) osobně na adrese
našeho
sídla,
(ii)
elektronicky
prostřednictvím
e-mailu
na
adrese:
dpo.czech@dentsuaegis.com. Budeme se Vám snažit odpovědět co nejdříve, vždy
Vám však odpovíme nanejvýš do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. V případě
pochybností o Vaší totožnosti Vás můžeme požádat o dodatečné ověření Vaší
totožnosti.
Platné právní předpisy a Nařízení Vám přiznávají zejména:
(a)

Právo na přístup
Máte právo od nás požadovat potvrzení o tom, zda se zpracovávají Vaše osobní
údaje, a je-li tomu tak, získat kopii těchto údajů a informace vyplývající z čl. 15
Nařízení.
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(b)

Právo na opravu
K tomu, abychom zpracovávali jen Vaše aktuální osobní údaje, potřebujeme,
abyste nám co nejdříve oznámili jejich změnu. V případě, že zpracováváme
Vaše nesprávné údaje, máte právo požadovat jejich opravu.

(c)

Právo na výmaz
Budou-li naplněny podmínky článku 17 Nařízení, můžete požadovat výmaz
Vašich osobních údajů. O výmaz proto můžete žádat, například pokud jste
odvolali Váš souhlas se zpracováním, úspěšně namítali proti našemu
oprávněnému zájmu a neexistuje jiný právní základ pro zpracování, anebo v
případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně nebo pominul účel,
pro který jsme Vaše osobní údaje zpracovávali a nezpracováváme je za jiným
kompatibilním účelem. Vaše údaje však nevymažeme, jsou-li potřebné pro
prokazování, uplatňování anebo obhajování právních nároků.

(d)

Právo na omezení zpracovávání
Budou-li naplněny podmínky čl. 18 Nařízení, můžete od nás požadovat,
abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. O omezení proto můžete
žádat například v průběhu toho, kdy namítáte správnost zpracovávaných údajů
anebo v případě, že je zpracování nezákonné a Vy si nepřejete, abychom údaje
vymazali, ale potřebujete, aby jejich zpracování bylo omezené po dobu toho,
kdy uplatňujete Vaše práva. Vaše údaje nadále zpracováváme, existují-li
důvody pro prokazování, uplatňování anebo obhajování právních nároků.

(e)

Právo na přenositelnost
Je-li zpracování založené na Vašem souhlasu anebo prováděné za účelem
plnění s Vámi uzavřené smlouvy a zároveň prováděné automatizovanými
prostředky, máte právo obdržet od nás Vaše osobní údaje, které jsme od Vás
získali, v běžně používaném strojově čitelném formátu. Budete-li mít zájem a
bude-li to technicky možné, Vaše osobní údaje přeneseme přímo k jinému
správci.
Toto právo nebude možné uplatnit na zpracování vykonávané z důvodu plnění
úkolu realizovaném ve veřejném zájmu anebo při výkonu veřejné moci.

(f)

Právo vznést námitku vůči zpracování
Zpracováváme-li Vaše osobní údaje z důvodu plnění úlohy realizované ve
veřejném zájmu anebo při výkonu veřejné moci nám svěřené nebo provádímeli zpracování na základě našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí
strany, máte právo vznést námitku vůči tomuto zpracování. Na základě Vaší
námitky zpracování osobních údajů omezíme, a dokud neprokážeme závažné
oprávněné důvody zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a
svobodami nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování
právních nároků, osobní údaje nebudeme nadále zpracovávat a Vaše osobní
údaje vymažeme.

(g)

Právo podat stížnost
Domníváte-li se, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s Nařízením,
nebo jinými předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost na
některý z příslušných dozorových orgánů, zejména v členském státě Vašeho
trvalého pobytu, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení. Pro území
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České republiky je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů, se
sídlem: Pplk. Sochora 27, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, web:
www.uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.
(h)

Právo odvolat souhlas
Je-li zpracovávání Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo
tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na již provedené
zpracování.

5.

Odkud máme Vaše údaje
Osobní údaje, které zpracováváme, získáváme přímo od Vás.

6.

Jak dlouho a kde údaje uchováváme
Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 12 měsíců od skončení DAN akademie.
Vaše osobní údaje uchováváme výhradně na serverech společnosti, či u našich
důvěryhodných partnerů.

7.

Změny těchto informací
Znění těchto informací jsme oprávněni měnit, zejména za účelem zapracování
legislativních změn, či změn účelu a prostředku zpracovávání. Vaše práva vyplývající
z těchto informací anebo příslušných právních předpisů však neomezíme. V případě,
že dojde ke změnám těchto informací způsobilým ovlivnit Vaše práva, vhodným
způsobem Vás na to s dostatečným předstihem upozorníme.
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