
Asociace integrativních koučů, z. s. 
náměstí SNP 2012/1, 700 30 Ostrava Zábřeh

POUČENÍ a SOUHLAS se ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(GDPR) Asociace integrativních koučů pro Konferenci Koučink v praxi

Osobní údaje  získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu pro plnění nabízených
služeb.  Při  zpracování  dodržujeme  zejména  standardy  jejich  ochrany  podle  zákona  č.
101/2000 Sb.,  o  ochraně  osobních  údajů  a  nařízení  Evropského parlamentu  a  Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Zpracovatelem/správcem osobních údajů je  Asociace integrativních koučů (AIK). Spolek
Asociace  integrativních  koučů,  z.s.  (dále  jen  „spolek“)  je  právnickou  osobou  založenou
v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo: náměstí
SNP 2012/1, 700 30 Ostrava Zábřeh. Evidován u  Krajský soud Ostrava,  Havlíčkovo nábř.
1835/34,702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, IČ:  22708561, DIČ: CZ22708561, internetová
adresa www.asociacekoucu.com 
Můžete se na nás obrátit na email: aik@asociacekoucu.com 

1. Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje:  jméno, příjmení, adresa trvalého
bydliště, pracovní pozice, telefonické spojení a e-mailovou adresu. 

2. Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem: plnění zákonných povinností, plnění
uzavřených smluv, rozvoje obchodního vztahu a obchodních aktivit, tj. informování  
o našich službách. 

3. Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete ho
kdykoliv odvolat. 

4. Naše  oprávněné  zájmy  k  zpracování  osobních  údajů  jsou  zejména  tyto:  rozvoj
obchodní činnosti, spojený s nabídkou našich služeb. 

5. K  Vašim osobním  údajům mají  přístup  i  další  subjekty  (zpracovatelé),  kteří  jsou
našimi  smluvními  partnery  a  podílejí  se  na  naší  obchodní  činnosti.  Tyto  subjekty
rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR a mají s námi uzavřené smlouvy o
ochraně osobních údajů našich klientů.

6. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou
dobu. Osobní údaje zpracováváme po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního
vztahu. 

Je  Vaším  právem  se  na  nás  kdykoliv  obrátit  s  jakýmkoliv  dotazem  týkajícím  se  námi
zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž
máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby.
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