
PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

pro klienty jš Smajl  

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí. Proto zde najdete informace o tom, jak 

jsou vaše osobní údaje v jš Smajl chráněny a zpracovávány. Dodržujeme ustanovení Obecného nařízení o ochraně 

osobních údajů a naše praxe ochrany údajů našich klientů je v souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních 

údajů. 

Osobní údaje jsou všechny údaje, které se vztahují k osobě našeho klienta jako subjektu údajů. Patří k nim jméno, 

adresa, emailová adresa a telefonní číslo. 

Našimi klienty jsou: 
 

1) ODBĚRATELÉ NOVINEK 

Při přihlášení do odběru Novinek přes stránky www.smajl.cz souhlasí odběratel se zasíláním informativních emailů o 

nově vypsaných kurzech a dalších výhodách, které jš Smajl nabízí. Z odběru Novinek se odběratel může kdykoliv 

odhlásit a být z databáze odběratelů vymazán odesláním emailu na info@smajl.cz, kdy do předmětu zprávy vepíše 

NEPOSÍLAT. 
 

2) ZÁJEMCI O VÝUKU ČI VYPSANÝ KURZ 

Zájemcům o výuku či vypsaný kurz nabízíme možnost vyplnění online testu, jehož výsledky jsou zpracovány pouze za 

účelem vyhodnocení jazykových dovedností a úrovně zájemce, na základě kterých ho následně emailem či telefonicky 

informujeme o výsledcích testu a nabízíme nejvhodnější výuku.   
 

3) ÚČASTNÍCI KURZŮ 

Po přihlášení do kurzu přihlášené účastníky prostřednictvím emailu či telefonicky informujeme o zahájení kurzu a 

zasíláme jim informace k platbě kurzovného. Individuálním studentům zasíláme faktury v dohodnutém režimu. Po 

dobu trvání kurzu je u seznamu účastníků kurzu evidována emailová adresa a telefonní číslo každého účastníka pro 

efektivní komunikaci během kurzu.  
 

4) ZÁJEMCI O ZAKOUPENÍ JAZYKOVÝCH KARET ANGLIČTINA NA CESTY PLUS A MATURITA SPEAKING PLUS 

Kupující jazykových karet jsou kontaktováni emailem či telefonicky s informacemi o potvrzení přijetí objednávky, 

způsobu doručení a způsobu platby. Je jim vystavena faktura a karty zaslány poštou nebo osobně předány.   
 

5) ZÁJEMCI O VYHOTOVENÍ JAZYKOVÉHO PŘEKLADU A/NEBO JAZYKOVÉ KOREKTURY 

Zájemce o vyhotovení jazykového překladu a/nebo korektury kontaktujeme pouze za účelem přijetí, zpracování a 

vyhotovení objednávky a následné zaslání faktury za vyhotovené dílo. Plně respektujeme právo na soukromí, duševní 

vlastnictví a obchodní tajemství našich klientů, a proto i informace, které jsou v zakázce obsaženy, jsou pečlivě 

chráněny. 
 

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů je si klient vědom, že udělený souhlas se zpracováním osobních 

údajů může kdykoliv vzít zpět, a to doručením takového oznámení o zpětvzetí souhlasu na emailovou adresu správce 

info@smajl.cz. Klient bere na vědomí, že po správci může požadovat informaci o tom, jaké jeho osobní údaje 

zpracovává, a to včetně vysvětlení a důvodů tohoto zpracování, může vyžadovat opravu, aktualizaci či výmaz 

zpracovávaných osobních údajů. 
 

Veškerý přístup k osobním údajům je správcem chráněn, technicky zabezpečen a řádně zaheslován, aby nemohlo 

dojít k zneužití nebo neoprávněnému nakládání s osobními údaji našich klientů. 

Správcem osobních údajů je společnost Smajl s.r.o., Křídlovická 371/68, 603 00 Brno, IČ:28262760, vedená u 

Krajského soudu v Brně spisová značka C 57241Smajl s.r.o., IČ:28262760, Křídlovická 68, 60300 Brno. Klient souhlasí s 

tím, aby vedle správce zpracovávala osobní údaje také Sylva Novotná, Kalinová 11, 61200 Brno, IČ:72502142, 

jednatelka Smajl s.r.o. 
 

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně zpracování osobních údajů jš Smajl, neváhejte mě kontaktovat. 

Sylva Novotná 

jednatelka Smajl s.r.o. 

info@smajl.cz 

737 702 500 


