PRIGO
PRIGO

1

Compliance with GDPR
Bezpečnost a ochrana osobních údajů je ve skupině PRIGO prioritou. Proto byla, jako jedno z mnoha opatření, vypracována detailní směrnice popisující, jaké postupy
jsme zvolili k ochraně osobních údajů našich studentů a žáků, jejich rodičů a našich zaměstnanců. Příslušnou směrnici si můžete stáhnout na webových stránkách každé
z našich škol, případně je Vám k dispozici v tištěné formě v kanceláři školy.
Vaše dotazy zodpoví a další informace poskytne náš General Data Protection Officer, Tereza Adamčíková, a to na tel.: +420 734 151 725 či, e-mailu adamcikova@prigo.cz.

Náš přístup k ochraně osobních dat jsme shrnuli do Desatera souladu s GDPR:
1.
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4.
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Minimalizace – zpracováváme pouze osobní údaje nezbytné pro naplnění zákonných požadavků a pro zabezpečení plynulých procesů v naší organizaci.
Přesnost – ve spolupráci s Vámi updatujeme osobní data tak, abychom měli vždy jen aktuální a přesná data.
Dočasnost – Vaše osobní údaje archivujeme jen po nezbytně nutnou dobu (danou zákonem, Vaším souhlasem), poté jsou osobní údaje vymazány.
Nepřenositelnost – až na výjimky, které nám ukládá zákon, nikomu neposkytujeme Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu.
Dokumentace – vedeme si podrobné záznamy o činnostech a máme tak přehled, co se s Vašimi osobními údaji děje.
Ochrana – nastavili jsme technická a organizační opatření tak, aby byly Vaše osobní údaje chráněny před neoprávněným či nezákonným zpracováním,
aby nedocházelo k jejich poškození, ztrátě či zničení.
Transparentnost – netajíme postupy, jakými chráníme Vaše osobní údaje. To stejné chceme i po našich obchodních partnerech. Vybíráme si jen takové,
u nichž budou Vaše osobní údaje v bezpečí.
Personální zabezpečení – naši zaměstnanci jsou proškoleni v oblasti zpracování osobních údajů dle Nařízení GDPR.
Komunikace – jsme tu pro Vás, rádi Vám poskytneme informace a zodpovíme Vaše otázky. Jsme otevření Vašim připomínkám a nebereme je na lehkou váhu.
Overall compliance with GDPR – nebereme GDPR jako další nepříjemné administrativní zatížení, ale jako příležitost k vlastnímu zlepšení.
Neustále sledujeme legislativní změny, vylepšujeme interní procesy s cílem maximalizace ochrany Vašich osobních dat.

