Ochrana osobních údajů Teorie Typů
1. Jsme společnost Mea Gnosis s.r.o., IČO: 294 16 698, sídlíme na adrese Pobřežní 249/46, 186
00 Praha 8 – Karlín, jsme zapsaní u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 205535 („Mea
Gnosis“) a provozujeme webový portál Teorie typů, který se nachází na stránce
www.teorietypu.cz.
Abychom mohli odbavit vaši poptávku nebo přímo objednávku, musíme zpracovat některé
osobní údaje.
2. Abychom se mohli spojit ohledně vaší poptávky našich služeb, máme na webu umístěný
kontaktní formulář. Údaje, které nám do něj vypíšete, budeme zpracovávat za účelem
odpovědi na vaši zprávu. Pokud se dále domluvíme na další spolupráci, budeme zpracovávat
vaše jméno, kontaktní údaje (e-mail, telefon), vaše podnikatelské údaje a případně data,
která nám předáte, abychom vám mohli poskytnout naše produkty. Pokud se na spolupráci
nedomluvíme, vaše údaje přestaneme zpracovávat nejpozději do 1 měsíce. V případě
smluvní spolupráce budeme vaše data zpracovávat 10 let od posledního poskytnutí
některého z našich produktů. Veškerá tato práce s daty je možná díky tzv. nařízení GDPR.
3. Vaši e-mailovou adresu zařazujeme do naší databáze pro zasílání informací ohledně
poznávání sebe nebo druhých. Umožňuje nám to zákon 480/2004 Sb., ale e-mail můžete
kdykoliv z rozesílky odhlásit. Pokud nám ho k tomuto použití ponecháte, budeme ho mít
v databázi 3 roky od vaší poslední objednávky.
4. Vaše data nikomu jen tak nepředáme. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo
freelanceři, kteří se k datům dostanou proto, aby nám pomohli poskytovat naše produkty
nebo vypomohli s chodem firmy. Jsou to:

-

KŠD ECONOMIC a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 279 52 266
YNOT s.r.o., Herlíkovická 4, 197 00 Praha 19, IČ: 26711516
General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Průmyslová 5619/1, 586 01
Jihlava
Redbit s.r.o., Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín II, IČ: 24197190
Fakturoid s.r.o., V Pláni 532/7, Praha – Lhotka, 142 00, IČO 04656679
ComGate, a.s. Praha 7, Jankovcova 1596/14a, PSČ 170 00
GENESIS DIGITAL, 7660 Fay Ave., La Jolla, CA 92037, USA
Ing. Daniel Nytra, Gen. Janka 1156/1, Ostrava 9, IČ: 64983676
Ing. Dušan Zvonár, Benešovo nám. 2521, 530 02 Pardubice, IČ: 016 458 62

5. Pokud byste potřebovali ohledně osobních údajů cokoliv probrat, napište nám na e-mail
info@teorietypu.cz. Rádi vám pomůžeme.
6. Nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
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zrušení směrnice 95/46/ES), které oblast osobních údajů upravuje, vám dává mimo jiné právo
obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás
přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení
zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás
v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich
přenositelnost. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u
Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Zveřejnění reference na webu
1. Za zpětnou vazbu jsme vždy vděční. Pokud nám udělíte referenci, rádi ji zveřejníme na našich
stránkách nebo na stránkách www.meagnosis.cz za účelem propagace naší činnosti.
2. Referenci zveřejníme pouze po vašem svolení (např. prostřednictvím e-mailu) a to tak, jak
jste nám ji dobrovolně udělili – se všemi osobními údaji, které jste nám chtěli poskytnout
(tedy např. i vč. fotografie) a ve formě, ve které jste nám ji zaslali (může se tak jednat
například i o video).
3. Za udělení souhlasu považujeme vaše samotné dodání reference, ale pro jistotu se vás vždy
přeptáme, jestli se zveřejněním reference a její podobou souhlasíte.

Focení na našich kurzech
1. Na našich kurzech může docházet k fotografování jejich průběhu, kdy se na fotografiích
mohou objevit i samotní účastníci kurzu.
2. V rámci kurzů budete vždy na fotografování předem upozorněni a pokaždé máte možnost
oznámit fotografovi nebo pořadateli, že si nepřejete být fotografováni.
3. Fotografie využijeme v rámci prezentace naší činnosti. Může být tak zveřejněna třeba na
našich stránkách, na stránkách www.meagnosis.cz, na našich sociálních sítích, případně
v tištěných materiálech.
4. Vždy dbáme na to, aby náš oprávněný zájem nepřevážil nad ochranou vašich osobních údajů
– našim cílem není poskytnout detailní rozbor jednotlivých účastníků, ale zachytit atmosféru
kurzu. Pokud však nesouhlasíte se zveřejněním vaší podobizny v rámci naší propagace, dejte
nám vědět na info@teorietypu.cz, zajistíme nápravu, bude-li proveditelná – buď třeba
odstraníme celou fotografii ze stránek nebo upravíme část, která vás zachycuje tak, abyste
z ní nebyli rozpoznatelní.

Cookies
1. Na našich webových stránkách používáme cookies pro
- měření návštěvnosti našich stránek
- fungování našich stránek a ulehčení vašeho nákupu
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Takové zpracování je možné díky předpisům (Nařízení GDPR). Umožňuje nám to tzv.
oprávněný zájem. Bez některých cookies by se vám naše stránky správně nezobrazovaly;
některé cookies používáme, aby se vám na stránkách pohodlněji pracovalo.
2. Na našich stránkách dále fungují tzv. marketingové cookies. Používáme je k následnému
zacílení naší reklamy. Takové použití je možné na základě vašeho souhlasu. Ten sbíráme přes
nastavení vašeho prohlížeče. Marketingové cookies používáme tak, že vám po návštěvě
našich stránek můžeme nabízet naše produkty a služby, a to na různých online platformách.
3. Naše webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování
návštěvníků webu a další cílení reklamy – tento režim je možný nastavit v rámci nastavení
prohlížeče nebo používáním anonymního okna prohlížeče. Pokud byste si s tímto nastavením
nevěděli rady, kontaktujte nás, rádi pomůžeme.
4. Cookies, které sbíráme za účelem měření návštěvnosti webu na našem webu se posuzují v
podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci
jednotlivce. Cookies nezbytné pro funkčnost webu jsou vždy uchovány pouze po dobu
nezbytně nutnou pro jeho fungování.
5. Shromážděné cookies soubory pro nás zpracovává:
 poskytovatel služby Google Analytics, v souladu se svými podmínkami – mrkněte sem,
 poskytovatel služby Sklik, v souladu se svými podmínkami – mrkněte sem,
 poskytovatel služby Facebook, v souladu se svými podmínkami – mrkněte sem,
 poskytovatel služby Hotjar, v souladu se svými podmínkami – mrkněte sem,
 poskytovatel služby ActiveCampaign v souladu se svými podmínkami – mrkněte sem,
6. Cookies ukládáme po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

Typ
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Název

Doba ukládání v měsících

Trackingové, Remarketingové

Google Ads

max. 13

Trackingové, Remarketingové

Facebook

max. 13

Analytické, Trackingové

Google Analytics

max. 13

Trackingové, Remarketingové

Sklik

max. 13

Základní funkčnost

PHPSESSID

max. 13

Základní funkčnost

SRV_ID

max. 13

