
 

Organizační řád společnosti EDUCO CENTRUM s.r.o. 

 
 

Každý účastník je povinen řídit se během vzdělávacích aktivit tímto organizačním řádem. 

 

Závazné pokyny organizačního řádu (dále jen OŘ) 

 

a) Účastník na vzdělávací aktivitu dochází včas dle časového harmonogramu vzdělávacího programu, pokynů 

lektorů a organizačních pracovníků vzdělávací instituce. Pozdní příchody do výuky či dřívější odchody z výuky 

musí účastník vždy hlásit lektorovi v daný výukový den.  

 

b) Účastník chodí vždy řádně upravený a má k dispozici potřebné učební pomůcky.  

 

c) V průběhu účasti ve vzdělávacím programu dodržuje účastník pravidla společenského chování k lektorům, 

zaměstnancům vzdělávací instituce, ostatním účastníkům i na veřejnosti. 

 

d) Účastník je povinen řídit se pokyny lektora a pracovníků vzdělávací instituce, plnit stanovené studijní a výcvikové 

povinnosti a vyvíjet součinnost a aktivní spolupráci při účasti ve vzdělávacím programu. Za neplnění povinností 

může být účastník z kurzu vyřazen.  

 

e) Během účasti ve vzdělávacím programu účastník nekonzumuje alkoholické nápoje nebo jiné omamné látky a 

není pod jejich vlivem. V případě závažného podezření se účastník zavazuje podrobit dechové zkoušce na 

alkohol či drogovému testu. 

 

f) Kouření je povoleno pouze na vyhrazeném místě, které musí účastníci - kuřáci udržovat v pořádku  

a čistotě. Mimo tato vyhrazená místa platí striktní ZÁKAZ KOUŘENÍ.  

 

g) Své pracovní místo a okolí udržuje účastník v čistotě. Po ukončení výuky v daný den nenechává na svém 

pracovním místě nebo kdekoliv ve výukové místnosti žádné věci, podklady či výukové pomůcky, a to především 

z důvodu možného konání dalších různých aktivit v těchto prostorách. Za ztrátu takto zanechaných věcí nenese 

vzdělávací instituce odpovědnost. 

 

h) Technické a materiální vybavení vzdělávací instituce účastník nepoškozuje a nakládá s ním šetrně a hospodárně. 

S technickým vybavením učeben (televize, video, rádio, počítače) pracuje pouze na pokyn lektora nebo 

pracovníka vzdělávací instituce. 

 

i) Pokud bude účastník nosit do výukových prostor osobní elektronická zařízení a další cenné předměty, je za ně 

také sám zodpovědný. V případě odcizení či poškození nenese vzdělávací instituce žádnou odpovědnost. 

 

j) Pojištění účastníka se nevztahuje na peněžní obnosy a osobní věci, které nejsou uloženy na místě k tomu 

určeném.  

 

k) V případě zavedeného třídění odpadu ve výukových prostorách účastník aktivně veškerý odpad třídí do 

příslušných kontejnerů (košů).  

 

l) V případě pobytu v zařízení hotelového typu se účastník zavazuje, že bude po celou dobu svého pobytu 

dodržovat ustanovení domovního řádu zařízení. 

 



m) V případě poskytnutí přihlašovacích údajů k e-learningové podobě kurzu není účastník oprávněn zpřístupnit 

své přihlašovací údaje umožňující přístup na jeho uživatelský účet třetí osobě. V případě, že účastník třetí osobě 

takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.   

 

n) Šíření veškerého obsahu e-learningové podoby kurzu (zejména výukových textů, obrázků a formulářů) je 

striktně zakázáno. V případě porušení tohoto ustanovení účastník odpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou 

újmu či škodu, která vznikne vzdělávací instituci v souvislosti s šířením a distribucí těchto materiálů. Vzdělávací 

instituce se může domáhat náhrady ušlého zisku či peněžitého zadostiučinění stanoveného soudem za 

neoprávněné nakládání s dílem. 

 

o) V případě nedodržení bodů OŘ ze strany účastníka může být takové jednání posuzováno jako nespolupráce. 

 

 

 

Potvrzení a souhlas 

 

1. Účastník svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s výše uvedeným OŘ a akceptuje jej.  

 

2. Účastník také stvrzuje, že byl vzdělávací institucí seznámen s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

a s předpisy o požární ochraně mající vztah k absolvované vzdělávací aktivitě.  

 

3. Svým podpisem účastník dále uděluje souhlas společnosti EDUCO CENTRUM s.r.o. se zpracováním a 

uchováváním osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019  Sb., zákonem o ochraně osobních údajů a 

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 

 

4. Účastník svým podpisem také souhlasí s pořízením fotodokumentace za účelem uchování záznamu o realizaci 

vzdělávací aktivity a jeho prezentaci na webových stránkách vzdělávací instituce, v tisku či ve 

svých propagačních materiálech nebo k jiné marketingové činnosti vzdělávací instituce.  

 

5. Účastník svým podpisem stvrzuje, že patří do cílové skupiny, pro kterou je kurz určen – akreditace 

MŠMT/MPSV/MZ ČR/MV ČR. 1 

 

6. Účastník dále potvrzuje, že mu byly poskytnuty výukové materiály k absolvované vzdělávací aktivitě.  

 

7. Účastník uvedením své emailové adresy souhlasí se zasíláním aktualit, novinek a nabídek nových vzdělávacích 

programů, kurzů či seminářů ze strany vzdělávací instituce.  

 

8. Vlastnoruční podpis účastníka je umístěn na samostatném podpisovém archu.  

                                                             
1Nehodící se ŠKRTNĚTE.  



Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů 

EDUCO CENTRUM s.r.o. 

Revoluční 955/45, 794 01 Krnov 

IČ: 26869250 

Datová schránka: eqn23ec 

Účel zpracování osobních údajů  

V souladu s čl. 6 nařízení 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 jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), jsou 

údaje uvedené v organizačním řádu shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem zajištění 

vzdělávacího kurzu a prokázání realizace vzdělávacího kurzu. Údaje z tohoto formuláře budou použity 

k zajištění výuky, pro potřeby evidence vzdělávacích akcí a účasti na nich, pro účely vystavení 

osvědčení, pro účely nabídky dalších služeb a za účelem uchování záznamu o realizaci vzdělávací 

aktivity a její prezentace. 

Právní základ pro zpracování osobních údajů 

EDUCO CENTRUM s.r.o. je jakožto správce osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s realizací 

vzdělávacích kurzů oprávněn zpracovávat v organizačním řádu uvedené osobní údaje účastníka 

vzdělávacího kurzu v souladu s čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob na základě udělení souhlasu účastníka vzdělávacího kurzu 

se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Tento souhlas je kdykoliv 

účastníkem vzdělávacího kurzu odvolatelný.  

Kategorie zpracování osobních údajů 

EDUCO CENTRUM s.r.o. jakožto správce osobních údajů zpracovává tyto osobní údaje účastníka 

vzdělávacího kurzu: osobní údaje - jméno, příjmení, místo narození, datum narození, adresa, telefon, 

e-mail. 

Doba uchovávání osobních údajů 

V tomto formuláři uvedené osobní údaje jsou/budou uchovávány pro účely jejich zpracování v souladu 

s čl. 5 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, po dobu deseti let od ukončení 

realizace vzdělávacího kurzu. Po uplynutí lhůty budou osobní údaje smazány či skartovány. 

Kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny  

Osobní údaje účastníka vzdělávacího kurzu budou předávány pouze na základě právního základu pro 

zpracování osobních údajů či oprávněného zájmu správce. V případě jiného požadavku na předání 

osobních údajů účastníka budou tyto poskytnuty pouze v případě udělení souhlasu účastníka 

vzdělávacího kurzu. 

Informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace.  

Správce nepředává osobní údaje mimo území ČR. 

Poučení o právech  

Účastník vzdělávacího kurzu má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (tedy informaci, 

jaké osobní údaje jsou zpracovávány), a vydání kopie zpracovávaných osobních údajů.  

Účastník vzdělávacího kurzu má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné 

osobní údaje, které se ho týkají, nebo doplnil neúplné osobní údaje.  V případě, že se účastník 

vzdělávacího kurzu domnívá, že jsou její osobní údaje zpracovávané správcem nepřesné, má právo 

na omezení zpracování do doby ověření přesnosti osobních údajů. Účastník vzdělávacího kurzu má 

právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost osobních údajů, má právo na výmaz 

osobních údajů.  

Žádost o přístup ke svým osobním údajům, žádost o opravu zpracovávaných osobních údajů, námitku 

či žádost o výmaz osobních údaje lze podat v elektronické formě a zaslat na adresu správce. Pokud 

se účastník r vzdělávacího kurzu domnívá, že zpracováním jejích osobních údajů bylo porušeno 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních 

údajů. 
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