Informace o zpracování osobních údajů
a
sdělení o přímém marketingu
(NEWSLETTER - informace o chystaných kulturních akcích a jiných novinkách)
Základní informace
Obchodní společnost TRISIA, a.s., se sídlem nám. Svobody 526, Lyžbice, 739 61 Třinec,
IČO 64610152, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B,
vložka 1254 (dále jen „TRISIA“), zpracovává osobní údaje o zájemcích a účastnicích (dále jen
„Účastník“) vzdělávacích kurzů pořádaných nebo spolupořádaných TRISIÍ (dále jen „Kurz“) za
níže uvedených podmínek.
Účel a právní základ zpracování osobních údajů o Účastníkovi
1.

Výkon povinností TRISIE vůči Účastníkovi nebo zaměstnavateli Účastníka vyplývajících ze
smlouvy, jejímž předmětem je zajištění účasti Účastníka na Kurzu (dále jen „Smlouva“),
to je zejména umožnit Účastníkovi účast na Kurzu, případně poskytnout informace
zaměstnavateli Účastníka o jeho účasti na kurzu.

2.

Plnění povinností TRISIE, které jí vyplývají z právních předpisů, a to zejména právních
předpisů upravujících daňové a účetní povinnosti TRISIE.

3.

Ochrana oprávněných zájmů TRISIE spočívající zejména v uplatňování jejich práv
vyplývajících z předsmluvních vztahů s Účastníkem a ze samotné Smlouvy nebo
provádění přímého marketingu.

Informace o přímém marketingu
TRISIA v rámci svého práva provádět přímý marketing svých služeb bude Účastníkům
případně i jejich zaměstnavatelům zasílat na jejich e-mailové adresy svůj NEWSLETTER –
informace o chystaných kulturních akcích a jiných novinkách (dále jen „NEWSLETTER“).
Pokud si Účastník nebude přát, aby mu TRISIA zasílala NEWSLETTER, může tak učinit
kliknutím na příslušný odkaz uvedený v každém NEWSLETTER a vyplnit odhlašovací údajů.
TRISIA pak nebude potom zasílat NEWSLETTER.
Osobní údaje, které TRISIA zpracovává o Účastnicích
TRISIA může zpracovávat o Účastnicích zejména následující kategorie osobních údajů, a to:
1.
2.
3.

identifikační a kontaktní údaje Účastníka, včetně jeho tel. čísla a e-mailové adresy.
údaje o zaměstnavateli Účastníka.
údaje o Účastníkovi spojené s jeho účastí na Kurzu.
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4.

platební údaje za účast na kurzu, hradí-li Účastník cenu kurzu sám.

Ke zpracování těchto osobních údajů se nevyžaduje souhlas Účastníka!
Doba zpracování osobních údajů o Účastníkovi
Doba zpracování osobních údajů o Účastníkovi bude probíhat:
1.
2.
3.

po dobu trvání Smlouvy a trvání promlčecích lhůt pro uplatnění práv vyplývajících ze
Smlouvy.
po dobu trvání povinností TRISIE vyplývajících z právních předpisů jako například doba
trvání archivace účetních podkladů.
do doby, než Účastník odmítne zasílání NEWSLETTERU v rámci přímého marketingu
TRISIE.

Komu poskytuje TRISIA osobní údaje, které zpracovává o Účastnících
TRISIA může osobní údaje, které zpracovává o Účastnících, poskytovat zejména svým
externím lektorům, poskytovatelům služeb v oblasti IT, auditorovi, správci daně, nebo i
zaměstnavateli Účastníka.
Práva Účastníků spojená s jejich zpracováním osobních údajů
Účastník může požádat TRISII o další informace ohledně zpracování jeho osobních údajů,
případně uplatnit jiné své právo související se zpracováním jeho osobních údajů (např. právo
na přístup k osobním údajům, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů včetně
odmítnutí rozesílání NEWSLETTERU, právo na výmaz osobních údajů, právo na opravu, právo
na přenositelnost a právo na omezení zpracování osobních údajů) e-mailem zaslaným na
adresu marketing@trisia.cz.
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