Ochrana osobních údajů zákazníků
Japonského centra Brno
1. POJMY A DEFINICE

Pro účely těchto podmínek ochrany osobních údajů zákazníků se rozumí:
a)

„správcem“ spolek Japonské centrum Brno, z.s., IČO 270 48 241, zapsaný ve spolkovém rejstříku,
vložka L 12088 vedená u Krajského soudu v Brně, se sídlem Starobrněnská 690/20, Brno-město,
602 00 Brno, adresa pro doručování elektronické pošty: japancenterbrno@gmail.com,

b)

„zkouškou JLPT“ mezinárodní zkouška z japonského jazyka (Japanese-Language Profiency Test),
která se koná v Brně, a na kterou se registruje prostřednictvím Japonského centra Brno, z.s.

2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.

Správce poskytuje ochranu osobním údajům zákazníka, který je fyzickou osobou,
a ochranu osobním údajům zákonného zástupce nebo opatrovníka nezletilého podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

2.2.

Zákazník souhlasí se zpracováním těchto údajů: jméno a příjmení, datum narození, adresa
bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo. Zákonný zástupce nebo opatrovník souhlasí se
zpracováním údajů o svém jménu a příjmení, e-mailové adrese a telefonním číslu. Tyto údaje
budou zpracovány pouze pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy včetně uspokojení práv
a povinností vzniklých na základě smlouvy a vedení databáze zákazníků správce.

2.3.

Zákazník podáním objednávky uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů, které vyplnil
v objednávkovém formuláři, a to se způsobem upraveným ve všeobecných obchodních
podmínkách správce.

2.4.

Údaje podle odst. 2.2. budou uchovávány v databázi správce, a to do doby splnění smlouvy
včetně uspokojení práv a povinností vzniklých na základě smlouvy a dále po ukončení smlouvy,
nejdéle však po dobu jednoho roku ode dne ukončení kurzu. K těmto údajům budou mít přístup
pouze osoby pověřené správcem a nebudou předávány ke zpracování třetím osobám s výjimkou
údajů potřebných k zaplacení ceny služeb po dobu plnění smlouvy. Zákazník souhlasí s předáním
těchto údajů potřebných k zaplacení ceny služeb společnosti GOPAY s.r.o.

2.5.

V případě registrace na zkoušku JLPT budou osobní údaje zákazníka (jméno a příjmení zákazníka,
datum narození) za účelem vyhotovení dokladu o absolvování zkoušky JLPT a za dalších
podmínek,
které
jsou
vymezeny
organizátorem
zkoušky
JLPT
https://www.jpf.go.jp/e/privacy/index.html#gdrp, předávány do Japonska.

2.6.

Souhlas se zpracování osobních údajů lze kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným na
adresu správce.

PLATNOST
Tyto podmínky nabývají platnosti od dne 1. 8. 2018.

Ochrana osobních údajů zákazníků Japonského centra Brno platné od 25. 5. 2018

