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I. Ochrana osobních údajů 
 

1. Společnost při svých činnostech 
popsaných v  obchodních podmínkách 
zpracovává osobní údaje fyzických osob 
(dále jen „subjekty údajů“). Společnost při 
zpracování osobních údajů subjektů údajů 
vystupuje jako jejich správce.  

2. Osobní údaje subjektů údajů, které se 
přihlašují na seminář pořádaný 
Společností bez registrace na webové 
stránce www.teoconsulting.cz a které 
zároveň neudělí v přihlášce na seminář 
souhlas se zpracováním svých osobních 
údajů pro další účely, zpracovává 
Společnost v rozsahu vyplněném 
v příslušné přihlášce na seminář za účelem 
a na dobu nezbytnou k naplnění svých 
práv a povinností vyplývajících z příslušné 
smlouvy dle čl. III těchto obchodních 
podmínek. K tomuto zpracování 
Společnost nepotřebuje zvláštní souhlas 
subjektů údajů. Poté, co dojde 
k vypořádání vzájemných práv a 
povinností Společnosti a subjektu údajů 
z příslušné smlouvy dle čl. III těchto 
obchodních podmínek, bude Společnost 
dále zpracovávat pouze e-mailovou 
adresu subjektu údajů za účelem jejího 
zařazení do mail listu Společnosti a zasílání 
obchodních sdělení týkajících se seminářů 
pořádaných Společností za podmínek 
uvedených v ustanovení § 7 zákona č. 
480/2004 Sb., o některých službách 
informační společnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a případné 
podobizny subjektu údajů pořízené 
v průběhu seminářů, pokud subjekt údajů 
udělí postupem dle čl. IV odst. 4 níže 
souhlas s jejich pořízením a dalším 
zpracováním.  

3. Osobní údaje subjektů údajů, které se 
registrují na webové stránce 
www.teoconsulting.cz postupem 
popsaným v čl. II těchto obchodních 

podmínek výše, a subjektů údajů, které 
v individuální přihlášce na seminář bez 
registrace udělí souhlas se zpracováním 
svých osobních údajů pro další účely, 
zpracovává Společnost na základě 
souhlasu subjektu údajů v rozsahu 
vyplněném v příslušném registračním 
formuláři, případně v rozsahu později 
subjektem údajů aktualizovaném v rámci 
jeho uživatelského účtu, na dobu 
neurčitou, nejdéle však do odvolání 
uděleného souhlasu ze strany subjektu 
údajů, za účelem vytvoření uživatelského 
účtu subjektu údajů na webové stránce 
www.teoconsulting.cz, zařazení subjektů 
údajů do databáze klientů Společnosti a 
výkonu jejích marketingových aktivit, 
včetně pořizování a dalšího zpracování 
záznamů ze seminářů a předávání 
osobních údajů jiným příjemcům. 
V souvislosti s tímto zpracováním platí 
následující pravidla: 
a. Subjekt údajů není povinen udělit 

Společnosti souhlas se zpracováním 
svých osobních údajů a své údaje 
poskytuje zcela dobrovolně.  

b. Osobní údaje subjektů údajů mohou 
být Společností předávány výlučně 
jejím obchodním partnerům za 
účelem naplňování účelu poskytnutí 
souhlasu s jejich zpracováním, zejm. 
tedy externí účetní společnosti, 
grafikovi, externímu poskytovateli IT 
služeb, profesním komorám, 
spolupracujícím farmaceutickým 
společnostem apod. Každé předání 
osobních údajů subjektů údajů ze 
strany Společnosti jinému 
zpracovateli bude ošetřeno 
písemnou smlouvou v souladu 
s obecně závaznými právními 
předpisy.  

c. Subjektu údajů je oprávněn svůj 
souhlas se zpracováním osobních 
údajů kdykoli odvolat, aniž by tím 
byla dotčena zákonnost dosavadního 
zpracování, a to oznámením 
zaslaným Společnosti písemně na 
adresu jejího sídla, nebo elektronicky 
na e-mailovou adresu 
teo@teoconsulting.cz. Bezodkladně, 
nejpozději do 10 pracovních dnů po 



odvolání souhlasu, Společnost 
přestane osobní údaje subjektu údajů 
zpracovávat a jeho osobní údaje 
vymaže. Právo Společnosti dále 
zpracovávat osobní údaje subjektu 
údajů z důvodů uvedených v čl. IV 
odst. 2 výše a z důvodu vedení 
„blacklistu“ subjektů údajů, které 
další zpracování svých osobních údajů 
odmítly (pouze v rozsahu e-mailové 
adresy), tím není dotčeno.  

4. Účastníci seminářů pořádaných 
Společností mají dále možnost vyjádřit na 
nich písemně svůj souhlas s pořizováním 
obrazových záznamů jejich podobizen 
v průběhu konání příslušného semináře a 
jejich využití Společností pro 
marketingové účely, včetně jejich 
zveřejnění prostřednictvím webové 
stránky Společnosti. Pro práva těchto 
subjektů údajů platí ustanovení čl. IV odst. 
3 a 5 těchto obchodních podmínek 
obdobně s tím, že berou na vědomí, že dle 
ustanovení § 87 odst. 2 občanského 
zákoníku jsou v případě odvolání 
uděleného souhlasu bez podstatné změny 
okolností či jiného rozumného důvodu 
povinny nahradit Společnosti případně 
vzniklou škodu.  

5. Bez ohledu na zákonný důvod zpracování 
osobních údajů mají subjekty údajů 
následující práva: 
a. právo požadovat po Společnosti 

přístup ke svým osobním údajům, tj. 
právo na sdělení, jaké jejich osobní 
údaje Společnost zpracovává; 

b. právo na opravu zpracovávaných 
osobních údajů v případě jejich 
nesprávnosti či neaktuálnosti; 

c. právo na výmaz osobních údajů 
v případě zániku zákonného důvodu 
jejich zpracování; 

d. právo na vysvětlení Společnosti týkající 
se případného zpracování osobních 
údajů v rozporu s právními předpisy a 
na zajištění nápravy; 

e. právo podat na Společnost stížnost 
k Úřadu pro ochranu osobních údajů; 

f. právo kdykoli vznést námitku proti 
zpracovávání jejich osobních údajů 
pro účely přímého marketingu; 

g. právo kdykoli jednoduchým způsobem 
a zdarma odmítnout další zasílání 
obchodních sdělení Společnosti 
prostřednictvím e-mailové adresy; 

h. od 25.5.2018 právo na omezení 
zpracování osobních údajů za 
podmínek uvedených v čl. 18 nařízení 
Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679, obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů (dále jen 
„GDPR“); 

i. od 25.5.2018 právo na přenositelnost 
zpracovávaných osobních údajů dle čl. 
20 GDPR.  

6. Bez ohledu na zákonný důvod zpracování 
osobních údajů subjektů údajů platí, že 
v případě vznesení námitky subjektu údajů 
proti zpracování jeho osobních údajů pro 
účely přímého marketingu nebudou již 
tyto osobní údaje pro účely přímého 
marketingu Společností dále 
zpracovávány. Právo Společnosti dále 
zpracovávat osobní údaje subjektu údajů 
z důvodů uvedených v čl. IV odst. 2 výše a 
z důvodu vedení „blacklistu“ subjektů 
údajů (pouze v rozsahu e-mailové adresy), 
které vznesly námitku, a ustanovení čl. IV 
odst. 4 výše tím nejsou dotčeny.  

7. Společnost nesplňuje podmínky uvedené 
v čl. 37 GDPR a z tohoto důvodu 
nejmenovala pověřence pro ochranu 
osobních údajů. Veškerá práva subjektů 
údajů mohou být uplatněna u jednatelky 
Společnosti písemně na adrese sídla 
Společnosti, elektronicky na e-mailové 
adrese teo@teoconsulting.cz nebo 
telefonicky prostřednictvím kontaktů 
uvedených na www.teoconsulting.cz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Závěrečná ustanovení 
 
1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a 

účinné od ___________. 



2. Tyto obchodní podmínky mohou být 
Společností později v přiměřeném rozsahu 
měněny. Smluvní vztah mezi Společností a 
jejím smluvním partnerem se řídí vždy 
obchodními podmínkami platnými a 
účinnými v okamžiku odeslání přihlášky na 
seminář ze strany přihlašovatele, případně 
v době registrace zájemce na webové 
stránce www.teoconsulting.cz. Možnost 
pozdější změny obchodních podmínek tím 
není dotčena.  

3. Případné pozdější změny těchto 
obchodních podmínek budou stávajícím 
smluvním partnerům Společnosti 
oznámeny prostřednictvím e-mailu 
nejméně 30 dnů před nabytím jejich 
účinnosti. V případě nesouhlasu s novým 
zněním obchodních podmínek je smluvní 
partner Společnosti oprávněn běžící 
smlouvu se Společností vypovědět, což 
bude v případě smluvního partnera 
registrovaného na webové stránce 
www.teoconsulting.cz vykládáno jako 
odvolání uděleného souhlasu se 
zpracováním jeho osobních údajů, tento 
smluvní partner bude vymazán z databáze 
Společnosti, jeho uživatelský účet na 
webové stránce www.teoconsulting.cz 
bude rovněž smazán a Společnost vůči 
němu již nebude nadále vyvíjet 
marketingové aktivity.  

4. Aktuální verze obchodních podmínek je 
vždy dostupná prostřednictvím webové 
stránky Společnosti 
www.teoconsulting.cz.  

 
 
V Praze dne   25.5.2018 
 
 
 

T.E.O. Consulting s.r.o. 
Zdeňka Soukupová, jednatelka 


