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Asociace Comeniana z.s. navazuje na odkaz pedagogů a představitelů Jednoty 

bratrské, kteří vytvořili dosud nepřekonaný systém vzdělávání a výchovy. Comeniana 

je zastřešující organizací pro kluby a spolky založené a provozované při sborech 

Jednoty bratrské. Osobní údaje používáme výhradně v souvislosti s našimi službami, 

které se rozhodnete využít, a bez vašeho souhlasu je nešíříme a nikomu 

neoprávněně nepředáváme. Jednotliví členové zpracovávají osobní údaje 

samostatně.  

Asociace Comeniana z.s. se sídlem Boženy Němcové 54/9, 460 05 Liberec, 

IČ 0542 5824, zapsaná ve Spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 10204 

u Krajského soudu v Ústí nad Labem, zpracovává osobní údaje dle níže 

uvedených podmínek a zásad. 

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti 

s využíváním našich služeb. Druhy údajů, které zpracováváme, se mohou lišit 

podle služby, aktivity, či druhu vztahu mezi vámi a Asociací Comeniana. 

Informace o našich pracovnících  a členech 

Na našem webu zveřejňujeme kromě kontaktních údajů na zaměstnance 

i odkazy na webové stránky různých aktivit svých členů, abyste mohli snadno 

najít kontakt na službu v určitém městě. 

Registrace na akce 

Při registraci na některou z našich akcí potřebujeme znát a zpracovat vaše údaje, 

jméno, příjmení, věk a emailovou adresu, abychom mohli ověřit na místě vaši 

účast. Vaše údaje nepředáváme nikomu jinému. Jedná se pouze o akce pod 

hlavičkou Asociace Comeniana z.s. Pro akce jednotlivých členů zpracovávají 

osobní údaje příslušní správci. 

Prohlížení našich webových stránek  

Naše webové stránky nesbírají ani neshromažďují žádné osobní údaje kromě 

dat, která sbírá systém automaticky (IP adresy, soubory cookies) za účelem 

provozu a zabezpečení webu. Tato data nepředáváme třetím stranám. 
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Údaje zpracováváme na základě zákonných důvodů uvedených ve článku 

6 GDPR: 

Zpracování je nezbytné pro splnění naší právní povinnosti – některé údaje 

musíme shromažďovat jako zaměstnavatel o svých zaměstnancích, nebo 

v souvislosti s fakturací za naše služby a produkty. 

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy – týká se to případů, kdy se 

přihlásíte na některou z akcí. 

Zpracování je v souladu s našimi oprávněnými zájmy – pokud se zúčastníte 

některé z akcí, můžeme vám poté zasílat související nabídky. 

Zpracování je založeno na vašem souhlasu – v některých případech vás 

můžeme požádat o souhlas se zpracováním vašich údajů, který můžete či 

nemusíte udělit a později máte právo jej odvolat. 

Máte právo vyžádat si informaci, zda vaše údaje spravujeme a případně i kopii 

všech osobních údajů, které o vás zpracováváme. V případě neshod máte právo 

na opravu námi zpracovaných údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní 

údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních 

údajů. Pokud nebudete spokojeni s naším zacházením s osobními údaji nebo se 

budete domnívat, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo 

obrátit se v této věci na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 


