
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
Souhlasím, aby společnost EDUA Group, s.r.o., IČO: 031 48 441, se sídlem Na Florenci 
1270/31 (dále jen „Správce“) zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu: 

křestní jméno, příjmení, e-mailová adresa. 

a to za účelem: 

1. zasílání obchodních sdělení o produktech a službách Správce (dále jen „obchodní 
sdělení“) a 

2. za účelem předávání těchto osobních údajů společnostem v koncernu Edua Group 
uvedeným níže za účelem zasílání jejich obchodních sdělení: 

a. EDUA Group, s.r.o., IČO: 031 48 441, se sídlem Na Florenci 1270/31, 110 

00 Praha 1, Nové Město, 

b. Edua Languages, s.r.o., IČO: 29013372, sídlem Na Florenci 1270/31, 

Nové Město, 110 00 Praha 1, 

c. Tutor, s.r.o., IČO: 05533473, se sídlem Na Florenci 1270/31, Nové Město, 

110 00 Praha 1, 

d. Caledonian Languages, s.r.o., IČO: 05533465, se sídlem Na Florenci 

1270/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, 

e. Top Vision, s.r.o., IČO: 05533481, se sídlem Na Florenci 1270/31, Nové 

Město, 110 00 Praha 1 

f. Jazykový Institut Praha, s.r.o., IČO: 27385906, se sídlem 28. pluku 

914/45, 100 00 Praha 10 

g. Jipka Praha 13, s.r.o., IČO: 28429681, se sídlem Nušlova 2515/4, 158 00 

Praha 5 

 



h. Jipka – vzdělávání, s.r.o., IČO: 28504895, se sídlem Národní 416/37, 110 

00 Praha 1 

3. shromažďování následujících souborů na svých webových stránkách Top Vision, 

s.r.o.: 

Typ Účel Expirace 

agree-with-cookie-policy souhlas s cookies 1 rok 

PHPSESSID identifikátor návštěvy ihned 

login_token ověření přihlášeného uživatele 24h 

_gat_UA_1095021-1 identifikátor návštěvy 6 měsíců 

_gat_UA-4662667-11 identifikátor návštěvy 6 měsíců 

_ga identifikátor návštěvy 6 měsíců 

_gid identifikátor návštěvy 24h 

 

Souhlas uděluji na dobu 3 let a/nebo do odvolání souhlasu. 

Správce se zavazuje, že poskytnuté osobní údaje řádně zabezpečí a neposkytne je 
třetí osobě, tj. jiné osobě mimo společnosti v EDUA Group. 

Tyto osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným způsobem na serveru 
Správce umístěném na území Evropské unie. Jsem si vědom/a toho, že mám právo na 

 



přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení 
zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro 
ochranu osobních údajů. 

Odvolání souhlasu 

Prohlašuji, že své osobní údaje jsem poskytl/a dobrovolně a byl/a jsem poučena o 
tom, že mám právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zasláním e-mailu na 
adresu: info@eduagroup.cz nebo použitím odkazu pro odvolání souhlasu na konci 
každého e-mailu od EDUA Group s obchodním sdělením. 

 

 


