
 

 
 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V tomto dokumentu je vysvětleno, jakým způsobem společnost Digital Adventure s.r.o., IČO 17310776, DIČ  

CZ17310776, se sídlem Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 

Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 369744 (dále také „My“) zpracovává osobní údaje prostřednictvím 

webových stránek www.codinggiants.cz (dále také „Webové stránky“). 

Prostřednictvím Webových stránek můžeme zpracovávat některé Vaše údaje, a to způsoby uvedenými v těchto 

zásadách ochrany osobních údajů. V dokumentu se postupně dozvíte jaké osobní údaje zpracováváme jako 

správci osobních údajů, jaký je účel a právní základ zpracování, s kým jsou osobní údaje sdíleny, jaká je doba 

zpracování a jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva. 

Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také „GDPR“) a také v souladu s relevantními právními předpisy v 

oblasti ochrany osobních údajů. 

Pokud nás chcete v souvislosti s ochranou osobních údajů kontaktovat: 

E-mail: info@codinggiants.cz 

Telefonní číslo: +420 792 323 220 

V případě, že máte v souvislosti s Vašimi osobními údaji jakékoliv otázky, neváhejte Nás kontaktovat na adresách 

uvedených výše. Rádi Vám odpovíme na jakýkoliv Váš dotaz.  

1. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ 

Prostřednictvím Webových stránek a v souvislosti se službami, které jsou navázány na Naše Webové stránky 

zpracováváme následující: 

• Osobní údaje, které Nám sdělujete. Jedná se o Vaše osobní údaje, které Nám sdělíte při komunikaci s Námi, 

pokud Nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře 

umístěného na Webových stránkách. V takovém případě budeme zpracovávat tyto osobní údaje za účelem 

zajištění odpovědi na Váš dotaz, či pro účely navázání spolupráce nebo pro další účely, které vyplynou 

z povahy Vámi vzneseného dotazu. Pokud bude dotaz souviset s plněním vzájemné smluvní povinnosti, je 

zpracování založeno právě na základě nezbytnosti pro splnění smlouvy. V dalších případech bude zpracování 

prováděno na základě Našeho oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění odpovědi a komunikace s Vámi.  

• Osobní údaje, které Nám zadáváte, když si objednáváte kurzy. Prostřednictvím Webových stránek můžete 

zadat osobní údaje, které se týkají Vás, případně se týkají Vašeho dítěte – studenta. Jedná se zejména o 

identifikační údaje, kontaktní údaje a další údaje, které souvisí s objednáním kurzů. Všechny tyto informace 

budeme zpracovávat za účelem splnění vzájemného smluvního vztahu, tedy za účelem poskytnutí kurzu tak, 

jak bylo domluveno v odsouhlasených všeobecných obchodních podmínkách. Osobní údaje také 

potřebujeme proto, abychom plnili povinnosti, které Nám vyplývají ze zákona a dalších právních předpisů 

(zejména v oblasti daní a účetnictví). Osobní údaje můžeme také využít pro ochranu vlastních právních 

nároků, vymáhání, zlepšování Našich služeb, a to na základě oprávněného zájmu, který spočívá v ochraně 

Našeho majetku a zefektivnění Našich služeb. V případě, že bychom měli účely rozšířit, vyžádáme si Váš 

souhlas. 
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• Vaše kontaktní a identifikační údaje. Ať už Nám předáte osobní údaje prostřednictvím jakéhokoliv 

formuláře, můžeme využít Vaše kontaktní a identifikační údaje pro účely zasílání Našich dalších nabídek a 

obchodních sdělení. Vždy tak budeme činit pouze v případě, že Nám k tomu udělíte souhlas se zasíláním 

informací o kurzech, který je zcela dobrovolný. V případě, že jste osoba, která dovršila patnáctého roku věku, 

můžete udělit takový souhlas samostatně. V opačném případě je povinen takový souhlas udělit Váš zákonný 

zástupce. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je možné kdykoliv odmítnout, a to prostřednictvím 

odkazu, který naleznete v každém jednotlivém obchodním sdělení. Odvoláním souhlasu není dotčena 

zákonnost zpracování před jeho odvoláním. 

• Vaše recenze umístěné na sociálních sítích a na dalších platformách. Vaše recenze budeme zpracovávat 

v rozsahu identifikačních údajů a informací obsažených v recenzi, přičemž tak budeme činit na základě 

Našeho oprávněného zájmu, který spočívá v Naší propagaci. 

Soubory cookies 

Zpracování všech osobních údajů je vždy prováděno v souladu se zásadou minimalizace tak, aby nebyly 

zpracovávány nadbytečné osobní údaje. Pro jednotlivé účely mohou být osobní údaje sdíleny také s třetími 

stranami, které jsou uvedeny níže v těchto zásadách.  

2. SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ S TŘETÍMI STRANAMI 

Při zpracování osobních údajů můžeme být povinni sdílet některé osobní údaje, nebo jsme se rozhodli, že pro 

některé služby využijeme služeb externích poskytovatelů. Všem těmto třetím stranám se souhrnně říká příjemci 

osobních údajů. Jedná se o externí subjekty, kterým předáváme osobní údaje, ať už ze zákona, z důvodu plnění 

dalších povinností, či z důvodu plnění vzájemného smluvního vztahu mezi Námi a Vámi. Může se jednat o další 

zpracovatele či samostatné správce. 

Jedná se o následující příjemce: 

• poskytovatel účetních služeb, kterým je společnost UOL a.s.; 

• poskytovatel služeb v oblasti software, kterým je společnost Giganci Programowania sp. z o.o.; 

• dodavatelé externích služeb v souvislosti se zajištěním fungování Webových stránek, serverových 

služeb, rozesílání emailů apod., kterým je společnost Giganci Programowania sp. z o.o.; 

• právním, účetním, daňovým poradcům a auditorům za účelem, aby Nám poskytovali tyto služby; 

• mentorům, kteří poskytují služby spojené s kurzy, které nabízíme; 

• státním orgánům a dalším orgánům státní správy pro účely plnění zákonných povinností a v případě 

oprávněných žádostí ze strany těchto orgánů. 

Osobní údaje jsou zpracovávány na území Evropské unie. Pokud by byla data předávána mimo území EU či EHP, 

bude tak vždy činěno na základě adekvátních záruk a našeho vyhodnocení. 

3. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů, pro které byly 

shromážděny – poskytování služeb, vyřízení Vašich dotazů, ochrana vlastních nároků apod. V případě, že 

zpracování souvisí s plněním smluvního vztahu, budeme osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního 

vztahu a následně po dobu nezbytně nutnou pro ochranu Našich právních nároků. Dále jsme povinni dodržovat 

zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona o účetnictví a dalších předpisů v oblasti účetnictví a daní. 



 

 
 

Protože si také chráníme Naše nároky, může být doba zpracování určena také s ohledem na délku promlčecí 

doby, která se může lišit a být až desetiletá. Existují tedy různé potřeby pro dobu uložení. Tyto potřeby se pro 

různé typy údajů v kontextu různých činností liší. 

V případě, že jste udělili souhlas v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení, je tento souhlas udělen na dobu, 

než souhlas odvoláte, případě na dobu 3 let od chvíle, kdy jste dostali poslední obchodní sdělení. 

Pokud Vás zajímá, jak dlouho budou zpracovávány osobní údaje konkrétně ve Vašem případě, neváhejte Nás 

kontaktovat. 

4. JAKÁ MÁ SUBJEKT ÚDAJŮ VE VZTAHU K OSOBNÍM ÚDAJŮ PRÁVA 

Ve vztahu k prováděnému zpracování máte následující práva: 

• právo na přístup k osobním údajům; 

• právo na opravu; 

• právo na výmaz („právo být zapomenut“); 

• právo na omezení zpracování údajů; 

• právo vznést námitku proti zpracování; 

• právo na přenositelnost údajů; 

• právo na odvolání souhlasu; 

• právo podat stížnost na zpracování osobních údajů. 

Práva jsou vysvětlena níže. 

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o Naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, 

jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak 

dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud 

jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému 

rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů. 

Právo na opravu znamená, že Nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud 

by byly nepřesné či neúplné. Toto právo můžete uplatnit automaticky také do chvíle, než Nám odešlete formulář 

umístěný na Webových stránkách. 

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro 

které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti 

zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá Nám to zákonná 

povinnost nebo (v) ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování jste udělil souhlas, tento souhlas odvoláte. 

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich 

osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že budeme mít pouze uloženy a případně 

je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků. 



 

 
 

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které 

zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu, včetně profilování založeného 

na Našem oprávněném zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou 

již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. V případě námitky proti zpracování, založeného na dalších 

důvodech, bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme 

nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než 

bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno. 

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste Nám poskytli 

na základě souhlasu nebo smlouvy, a které jsou zároveň zpracovávány automatizovaně, ve strukturovaném, 

běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému 

správci. 

Právo odvolat souhlas znamená, že můžete kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, který 

jste Nám dobrovolně udělili, a to způsoby uvedenými u konkrétních souhlasů. V případě odvolání souhlasu 

v souvislosti s obchodními sděleními je odvolání možné v každém jednotlivém obchodním sdělení, které Vám 

zašleme. 

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů, kontaktujte Nás na e-mailové adrese 

info@codinggiants.cz. 

Na Naši činnost v souvislosti se zpracováním osobních údajů taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u 

kterého můžete v případě nespokojenosti podat stížnost. Více informací je dostupných na internetových 

stránkách úřadu (www.uoou.cz).  

ZMĚNY ZÁSAD 

Zásady mohou být čas od času změněny. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na 

www.codinggiants.cz a pokud se bude jednat o významné změny, budeme Vás informovat podrobněji (například 

e-mailem, pokud jste Náš zákazník). 

Tyto zásady jsou účinné od 1.9.2022. 
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