
  

 

ŠKOLA, KTERÁ BAVÍ 
ART ECON – Střední škola, s. r. o. 

 

  

ART ECON – Střední škola, s. r. o. 

Husovo nám. 2061/91, 796 01 Prostějov 
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 27489 
Číslo účtu: 1500863309/0800 (Česká spořitelna, a.s.) 
 

 

IČ:    25500783 

DIČ: CZ25500783 

(nejsme plátci DPH) 

DS: 8iy45uh 

 

tel.: 582 777 200, 773 776 994, 

                                775 079 686 

e-mail:  prostejov@artecon.cz  

                  artecon@artecon.cz 

                          www.artecon.cz 

 

 

OCHRANA SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

PROHLÁŠENÍ 
Jsme společnost ART ECON – Střední škola, s.r.o., IČ: 25500783, se sídlem Husovo nám. 
2061/91, 796 01 Prostějov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně 
oddíl C, vložka 27489 (dále jen „ART ECON - SŠ“). 

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme výrazy “my”, “nás” nebo “náš”. 
Odkazujeme tím na web www.artecon.cz. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů stanoví, 
jakým způsobem budeme uchovávat a zpracovávat osobní údaje, které shromažďujeme. 
Přečtěte si prosím pozorně následující informace, abyste pochopili naše procesy a postupy při 
uchovávání Vašich osobních údajů. 

PRÁVNÍ FORMA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnou legislativou a nařízením Evropského 
parlamentu a rady EU 2016/679 (dále GDPR). Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 
nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. 

NÁVŠTĚVNÍCI NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK 
Na našem webu www.artecon.cz využíváme služby třetích stran, zejména Google, ke 
shromažďování standardních informací z internetového protokolu a podrobností vzorců 
chování návštěvníků webu. Děláme to proto, abychom zjistili například počet návštěvníků          
v různých částech webu. Tyto informace jsou zpracovávány pouze způsobem, který nikoho 
veřejně neidentifikuje.  Nepokoušíme se a ani nedovolujeme třetí straně pokoušet se zjistit 
totožnost návštěvníků našeho webu. Pokud bychom v budoucnu chtěli na tom něco měnit, 
budeme o tom předem informovat. 
 
ODKAZY NA DALŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY 
Toto oznámení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na odkazy na našich webových 
stránkách, které odkazují na webové stránky jiných subjektů. Doporučujeme, abyste se 
seznámili s podmínkami uchovávání osobních údajů na těchto ostatních navštívených webech. 

LIDÉ, KTEŘÍ NÁS KONTAKTUJÍ PROSTŘEDNICTVÍM SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ 
Pokud nám pošlete soukromou nebo přímou zprávu prostřednictvím sociálních sítí, může být 
zpráva uložena na platformě, kterou jste pro kontakt s námi použili. Informujte se, jak jsou 
takové zprávy na dané platformě ukládány. My údaje osobního charakteru nebudeme sdílet   
s žádnou další organizací. 

http://www.skolaspecialistu.cz/
http://www.artecon.cz/
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PŘÍSTUP A PŘESNOST 
Zavázali jsme se zajistit, aby údaje, které uchováváme, byly přesné. Máte právo požádat nás   
o kopii osobních údajů, které o Vás uchováváme a o opravu veškerých případných nepřesností. 

ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ 
Vaše osobní údaje nebudeme sdílet s žádným dalším subjektem. Toto pravidlo se nevztahuje 
na případy, kdy jsme povinni tyto informace prozradit nebo sdílet, abychom splnili zákonnou 
povinnost. Výjimkou jsou rovněž případy, kdy takové zveřejnění osobních údajů je nezbytné    
k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti naší organizace, našich zákazníků nebo jiných 
subjektů. 

ZABEZPEČENÍ DAT 
Shromážděná data a informace uchováváme v souladu s bezpečnostními ustanoveními 
právních předpisů o ochraně osobních údajů. 

ZMĚNY A ÚPRAVY 
Změny a úpravy v našem prohlášení o ochraně osobních údajů průběžně kontrolujeme. Toto 
prohlášení můžeme kdykoliv bez předchozího upozornění změnit. Změny se mohou projevit 
okamžitě. Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány v únoru 2020. 

DRUH SHROMAŽĎOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČEL SHROMAŽĎOVÁNÍ 
Za účelem zkvalitnění našich služeb a současně jejich realizace naše společnost shromažďuje 
pouze tyto osobní údaje: 

- jméno, příjmení nebo název firmy, 
- emailová adresa, 
- telefon, 
- pro potřeby účetnictví a fakturace Vaše IČ a DIČ, pokud jimi disponujete 
- název absolvované školy, příp. oboru a datum absolvování (je-li vyplněno) 
- studijní obor, který je předmětem zájmu (je-li vyplněno) 

 
PRÁVNÍ RÁMEC PRO SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Osobní údaje, které zpracováváme, jsou shromažďovány pouze na základě těchto zákonných 
důvodů: 
- osobní souhlas dle článku 6/1a GDPR, 
- plnění smlouvy dle článku 6/1b GDPR. 
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VAŠE PRÁVA V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
- možnost požádat o informaci, které osobní údaje zpracováváme, 
- možnost požádat opravu či aktualizaci osobních údajů, 
- možnost požadovat výmaz veškerých Vašich osobních údajů. 
 
KONTAKT: 
Pověřencem pro ochranu údajů je JUDr. Petr Přikryl, mail: akprikryl@seznam.cz, jehož můžete 
v případě dotazů kontaktovat. 

 
 


