
Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

Zpracováno podle čl. 30 odst. 2 Nařízení Evropského paramentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 

27. 4. 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“). 

 

Tímto uděluji společnosti Scintio s.r.o., IČO: 05390125, se sídlem v Brno – Lesná, Haškova 

139/2, PSČ 638 00 (dale jen „Správce“) souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to v 

rozsahu: 

 

a) jméno a příjmení,  

b) bydliště,  

c) e-mailová adresa,  

d) telefonní číslo,  

e) střední škola, kterou navštěvuji nebo jsem navštěvoval/a, 

f) případně jiné osobní údaje (neuvedené pod a) – f), které se vždy musí pro udělený souhlas 

blíže specifikovat, tzn. konkrétně pojmenovat. 

 

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:  

 

- vyhotovení faktury, popř. jiného účetního dokladu (jmenované údaje a) až d)), 

- zaevidování studenta do workshopu, kurzu, besedy nebo přednášky (údaje a), c), d)), 

- z provozních důvodů, abychom studenta mohli kontaktovat z důvodů případných změn na 

workshopech, kurzech, besedách nebo přednáškách (údaje a), c), d)). 

- k marketingovým analýzám společnosti Scintio s.r.o. (údaj e)) 

 

Doba zpracování osobních údajů je odvozena od lhůt uvedených v příslušných právních 

předpisech. 

 

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou 

zpracovávat tito zpracovatelé:  

 



- ředitel společnosti Scintio s.r.o. 

- ředitel značky MUDRstart/MEDICstart,  

- asistent ředitele značky MUDRstart/MEDICstart, 

- ředitel vývojové sekce přípravných materiálů MUDRstart/MEDICstart, 

- ředitel marketingu MUDRstart/MEDICstart, 

- programátor administračního systému MUDRstart/MEDICstart, 

- poskytovatel účetního software Money S3, společnost Solitea Česká republika, a.s. 

- všichni lektoři MUDRstart/MEDICstart (jen v rozsahu a), c), d)) 

 

Osobní údaje nejsou předávány žádným jiným třetím stranám. 

 

Subjekt údajů bere na vědomí, že jeho osobní údaje jsou Správcem zpracovány v automatizované 

elektronické formě nebo manuálně ze strany Správce nebo jím pověřených zaměstnanců.  

 

Jako poskytovatel osobních údajů má Subjekt údajů právo kdykoliv požádat Správce o jejich 

vymazání z databáze, a to zasláním žádosti o toto vymazání na e-mail ondrej@scintio.com nebo 

jana@scintio.com. 

 

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, 

že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.  

 

V Brně dne 9. 10. 2018  


