
Zpracování a ochrana osobních údajů ve 
společnosti  

NIKI SCHOOL s.r.o. 
Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. 

 
NIKI SCHOOL s. r o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to 
nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje služeb (nebo pro provedení 
opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich 
osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této 
společnosti. 
 
1. Totožnost a kontaktní údaje správce  

1.1.  Správcem Vašich osobních údajů je společnost NIKI SCHOOL s. r. o.  
se sídlem Olštýnská 607/1, 181 00 Praha – Trója,  
identifikační číslo: 042 23 641, zapsaná v obchodním rejstříku Městským 
soudem v Praze, spisová značka: C 244288,  

1.2.  Kontaktní údaje správce jsou následující: e-mailová adresa: 
info@nikischool.cz, telefon: +420 607 67 97 97   

1.3.  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů 
 
2. Rozsah osobních údajů a účel zpracování 
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů  
(pro naplnění těchto účelů): 
 

2.1. kategorie osobních údajů, které budou zpracovány: 
2.1.1. Jméno, příjmení, rodné číslo, obchodní firma, adresa sídla, IČO, DIČ, 

adresa trvalého pobytu, údaje zdravotní pojišťovny, fakturační adresa, 
bankovní spojení, podpis.  

 
2.2. Organizece živých setkání, poskytování služeb, plnění smlouvy 

2.2.1. Vaše osobní údaje (e-mail, telefon, jméno, příjmení, atd. viz. odstavec 
2.1.1 V případně přeshraničního obchodu jsou třeba další osobní údaje 
jako je plná adresa či v případě nákupu na firmu i identifikační údaje 
firmy) nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy. Tím je např.  zasílání 
informací o začátku lekce, tábora, či jiné námi nabízené služby.  

 
2.3. Vedení účetnictví 

2.3.1. Pokud si objednáte některou z našich služeb, potřebujeme vaše osobní 
údaje (fakturační údaje), abychom vyhověli zákonné povinnosti pro 
vystavování a evidenci daňových dokladů. Vaše údaje v tomto případě 
musíme zpracovávat po dobu 10 let. 

 
2.4. Marketing 
2.5. Pokročilý marketing a Pixely na základě souhlasu 

2.5.1. Cookies třetích stran - Google, Inc. - služba Google Analytics - získání 
anonymních statistických informací z vašeho chování na naší webové 
stránce - doba zpracování dle nastavení vašeho prohlížeče. 



2.5.2. Cookies třetích stran - Google, Inc. - služba Google Adwords - 
možnost cílené reklamy v rámci prostředí Google a jeho partnerské sítě, 
možnost optimalizace reklam - doba zpracování max. 540 dní. Běžně 
používáme 30 dní. 

2.5.3. Cookies třetích stran - Facebook, Inc. - možnost cílené reklamy  
v rámci prostředí Facebooku, možnost optimalizace reklam - doba 
zpracování max. 180 dní. Běžně používáme 30 dní. 

2.5.4. Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, 
pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme 
v konkrétních případech neuvedli jinak. 

 
2.6. Fotografie a audiovizuální záznamy z živých akcí 

2.6.1. Na některých našich živých akcích (kurzy, tábory, školení, 
promoakce..) pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. 
Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu. 
U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud  
by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud byste na 
záznamech nechtěli být, dejte nám vědět před pořádáním živé akce,  
a to jak ústně tak i písemně na info@nikischool.cz 

 
3.  Předávání osobních údajů 3. stranám 

3.1. K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, 
kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování 
osobních údajů.  
 

4. zabezpečení a ochrana osobních údajů 
4.1. Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních 

technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme  
a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační 
opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních 
údajů. 
 

5. Předání dat mimo EU 
5.1. Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují 

odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. 
 

6. Doba uložení osobních údajů subjektu 
6.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi  

a správcem, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy 
a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem. 

6.2. osobní údaje archivujeme po dobu nezbytně nutnou, pokud zákonná 
povinnost nenařizuje jinak. 

 
7. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů 
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít 
některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím  
e-mailu: info@nikischool.cz 

7.1. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku  
se zásadami zpracování osobních údajů. 



7.2. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme  
ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. 

7.3. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální  
nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. 

7.4. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte,  
že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme 
zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud 
vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů 
nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel 
zpracování pro zasílání obchodních sdělení.) 

7.5. Právo na přenositelnost 
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme 
postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, 
že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme 
alespoň 30 dní. 

7.6. Právo na výmaz (být zapomenut) 
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém 
případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech 
dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 
30 dní. 

7.7. Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů 
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte 
právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních 
údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat 
nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit. 

 
8. Mlčenlivost 

8.1. Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou 
zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost  
o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění  
by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu 
nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. 
 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.  
 
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  
a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

 
 

 
 
 
 


