
Informace o zpracování osobních údajů 
 

Jaké osobní údaje zpracováváme? 
 
Správcem Vašich osobních údajů je Asociace profesionálních učitelů lyžování a lyžařských škol, z.s., IČ 
15045633, se sídlem č.p. 150, 543 51 Špindlerův Mlýn (dále jen „APUL“). Pokud chcete využívat služeb 
APUL, tj. účastnit se kurzů pořádaných APUL, získat licenci vydávanou APUL či se stát členem APUL, je 
třeba registrovat se a zřídit si uživatelský účet na stránkách www.apul.cz. V rámci uživatelského účtu a 
využívání služeb APUL zpracováváme tyto osobní údaje: 

Identifikační údaje, kterými jsou jméno a příjmení, datum narození, příp. IČO a DIČ, průkazová fotografie 
Kontaktní údaje, kterými jsou e-mailová adresa, poštovní adresa, fakturační adresa, telefonní číslo 
Údaje týkající se služeb poskytovaných APUL, tj., členství v APUL, přihlášky na kurzy, údaje o 
absolvovaných kurzech, získané licence, obrazové a video materiály z kurzů atd.  
 
Pokud se nás rozhodnete kontaktovat prostřednictvím emailu, zpracováváme záznamy e-mailové 
komunikace. Pokud nás kontaktujete prostřednictvím sociální sítě, řídí se zpracování vašich osobních 
údajů pravidly společnosti, jež je provozovatelem dané sociální sítě. 

Naše webová stránka používá soubory cookies. Informace o používání cookies jsou k dispozici na tzv. 
„cookies liště“, která se zobrazí při prvním otevření naší webové stránky, a lze ji při každé pozdější 
návštěvě webové stránky znovu vyvolat.  

Za jakým účelem osobní údaje zpracováváme a na jakém právním základě? 
 
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s obecným 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 (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) (dále jen „GDPR“) pro následující účely:  
 
Registrace do kurzů APUL a účast na kurzech APUL 
Vaše osobní údaje nejčastěji zpracováváme za účelem plnění smlouvy o poskytnutí služeb – účasti na 
vzdělávací akci APUL. Vaše identifikační a kontaktní údaje slouží k vystavení faktury, komunikaci ohledně 
organizace kurzu a vystavení certifikace po absolvování kurzu. Právním důvodem tohoto zpracování je 
plnění smlouvy uzavřené mezi vámi a APUL. V rámci vzdělávací akce APUL mohou být fotografem či 
kameramanem APUL pořizovány fotografie a videa sloužící k výukovým účelům. Právním důvodem 
tohoto zpracování je plnění smlouvy uzavřené mezi vámi a APUL a oprávněný zájem APUL spočívající 
v zajištění odpovídající odborné úrovně kurzů APUL.  

Evidence absolvovaného vzdělávání a udělených licencí APUL 
APUL vede evidenci absolvovaných kurzů a prostřednictvím svého uživatelského účtu si můžete po 
úspěšném absolvování kurzu stáhnout potvrzení o dosažené úrovni vzdělání APUL. Právním důvodem 
tohoto zpracování je plnění smlouvy o poskytnutí služeb týkající se účasti na vzdělávací akci APUL a 
oprávněný zájem APUL na efektivním vedení evidence licencí udělených APUL. 

 



Evidence členů APUL 
Vaše identifikační a kontaktní údaje zpracováváme též za účelem evidence členů APUL. Právním 
důvodem tohoto zpracování je plnění právní povinnosti (vedení seznamu členů spolku) a oprávněný 
zájem APUL ověřit plnění povinností členů a zajistit komunikaci se členy APUL. Průkazová fotografie 
slouží k vystavení průkazky člena APUL. Právním důvodem tohoto zpracování je oprávněný zájem APUL 
spočívající v identifikaci svých členů.  

Podpora a komunikace 
Vaše osobní údaje zpracováváme také při komunikaci s vámi. Můžeme vás například kontaktovat 
telefonicky, e-mailem či jinou formou, abychom vás informovali o změnách týkajících se kurzu, 
odpovídali na vaše dotazy, sdělili aktuální stav vaší žádosti, případně od vás získali doplňující informace. 
Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy uzavřené mezi vámi a APUL, v případě, že se 
jedná o komunikaci týkající se vámi objednaného či absolvovaného kurzu, případně oprávněný zájem 
APUL na efektivní komunikaci se zájemci o služby APUL.  

Zasílání newsletteru  
Na základě oprávněného zájmu spočívajícím v přímém marketingu vzdělávacích akcí APUL vám můžeme 
emailem zasílat newsletter APUL ve kterém vás mimo jiné informujeme o připravovaných akcích APUL. 
Z odběru newsletteru APUL se můžete kdykoli jednoduše odhlásit kliknutím na link v patičce každého 
newsletteru.  

Ochrana, bezpečnost a řešení sporů 
Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje související s vaším užíváním služeb APUL, případně vaši 
komunikaci se zástupci APUL, můžeme zpracovávat taktéž z důvodu uplatnění a vymáhání našich práv a 
právních nároků či řešení sporů či pro účely kontrol prováděných veřejnými orgány. Právním důvodem 
tohoto zpracování je oprávněný zájem spočívající v ochraně našich práv a nároků.  

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme? 

Osobní údaje ve vašem uživatelském účtu zpracováváme po dobu 3 let od vytvoření uživatelského účtu, 
pokud nejsou potřeba déle pro jiné účely. Pokud absolvujete kurz APUL, budeme vaše osobní údaje 
zpracovávat po dobu 3 let od ukončení kurzu. V případě, že získáte licenci APUL, budeme vaše osobní 
údaje zpracovávat po dobu platnosti licence, a dále 3 roky po vypršení platnosti licence. Pokud se 
stanete členem APUL, vaše osobní údaje bude APUL zpracovávat po dobu vašeho členství v APUL, a dále 
po dobu 3 let od ukončení členství. Komunikaci a korespondenci obsahující osobní údaje mažeme a 
likvidujeme po uplynutí 3 let.  

Komu vaše osobní údaje předáváme? 
Vaše osobní údaje předáváme našim zpracovatelům, kteří jsou vázáni zákonnými podmínkami ochrany 
osobních údajů. Tito zpracovatelé osobní údaje zpracovávají dle našich pokynů a vaše práva tímto 
zpracováním nejsou nijak dotčena. Osobní údaje můžeme předávat mimo jiné  následujícím kategoriím 
příjemců: poskytovatelům ubytování, poskytovatelům cloudových a mailingových služeb, správcům IT, 
externích poskytovatelům právních, účetních či jiných poradenských služeb. Při předání vašich osobních 
údajů zpracovatelům můžeme v některých případech osobní údaje předat do třetích zemí, které nejsou 
součástí Evropské unie. Takové předání bude z naší strany realizováno pouze na základě standardních 
smluvních doložek vydaných Evropskou komisí pro zpracování osobních údajů mezi správci a 
zpracovateli. 



Jaká máte práva? 
Po dobu zpracování vašich osobních údajů máte: 

a) právo na informaci, zda jsou vaše údaje zpracovávány, za jakým účelem, které osobní údaje 
jsou zpracovávány, jaká je plánovaná doba, po kterou budou údaje zpracovávány a kdo jsou 
příjemci vašich osobních údajů; 

b) právo na opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů; 

c) právo na výmaz osobních údajů, např. nejsou-li již vaše osobní údaje potřebné pro účely, pro 
které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně 
a nebo jsou dány jiné důvody pro výmaz dle čl. 17 GDPR; 

d) právo na omezení zpracování osobních údajů za podmínek stanovených čl. 18 GDPR;  

e) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě oprávněného 
zájmu správce; 

f) právo na přenositelnost osobních údajů zpracovávaných na základě plnění smlouvy 
v automatizované podobě. 

 
Veškeré dotazy či žádosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů nám prosím posílejte na 
info@apul.cz. Pokud Vaše žádost nebude vyřízena k Vaší spokojenosti, máte právo obrátit se na Úřad 
pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (posta@uoou.cz). 
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