GDPR – informace pro klienty
1. Správce osobních údajů
1. Kontaktní údaje
•

Obchodní firma: Mgr. Milada Frantíková

•

Sídlo:

•

Identifikační číslo:

•

Kontaktní údaje: telefon: 737937122, e-mail: info@studio-lodicka.cz

Domašínská 24/3, 184 00 Praha-Dolní Chabry
48023477

2. Pověřenec na ochranu osobních údajů

Správce osobních údajů nemá pověřence na ochranu osobních údajů.

2. Zpracováváme o vás osobní údaje za účelem
2.1.Plavání s dětmi
•

•

V rámci tohoto zpracování dochází zejména k:
o Evidenci dětí, které jsou zapsané na plavání (jméno a příjmení, datum
narození).
o Evidenci rodičů zapsaných dětí (jméno a příjmení, adresa, e-mail).
o Evidenci absencí dětí.
o Uchovávání přihlášek.
K tomuto zpracování dochází na základě souhlasu subjektu údajů.

•

Osobní údaje zpracovávají proškolení zaměstnanci Správce a externí zpracovatelé,
smluvně zavázaní k zabezpečení ochrany osobních údajů.

•

Osobní údaje nejsou předávány mimo ČR.

•

Při tomto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

•

Délka uchování osobních údajů je po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu.

2.2.Tvorby vzpomínkových videí a fotografií

•

V rámci tohoto zpracování dochází zejména k:
o Fotografování dětí při plavání pro rodiče.
o Natáčení dětí při plavání pro rodiče.
K tomuto zpracování dochází na základě souhlasu subjektu údajů.

•

Osobní údaje zpracovává externí fotograf a kameraman.

•

Při tomto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ani
profilování.

•

Zpracování probíhá do předání materiálů rodičům, poté jsou záznamy vymazány.
Správce si neuchovává vlastní kopie.

•

2.3.Marketing Studia Lodička
•
•
•

V rámci tohoto zpracování dochází zejména k:
o Fotografování dětí při plavání za účelem propagace Studia Lodička.
o Natáčení dětí při plavání za účelem propagace Studia Lodička.
K tomuto zpracování dochází na základě souhlasu subjektu údajů.
Osobní údaje mohou být předávány dalším zpracovatelům, kteří jsou mimo EU,
jako jsou:

o

Provozovatel webových stránek,

o

Provozovatel sociálních sítí,

o

Provozovatel Youtube.com

•

Při tomto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ani
profilování.

•

Zpracování probíhá po dobu 5 let nebo do odvolání tohoto souhlasu.

2.4.Zasílání obchodních nabídek
•

V rámci tohoto zpracování dochází zejména k:
o Zasílání nabídek dalších akcí Studia Lodička.
K tomuto zpracování dochází na základě souhlasu subjektu údajů.

•

Osobní údaje nejsou předávány jiným zpracovatelům ani mimo ČR.

•

Při tomto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ani
profilování.

•

Zpracování probíhá po dobu 1 roku od ukončení posledního kurzu.

•

3. Na základě zpracování osobních údajů máte následující
práva
Na základě 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) máte následující práva:

•

právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme,

•

právo na opravu osobních údajů, které o vás zpracováváme,

•

právo na omezení zpracování,

•

právo na výmaz osobních údajů,

•

právo na přenositelnost osobních údajů,

•

právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

•

právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad na ochranu osobních údajů –
www.uoou.cz)

Všechna svá práva můžete uplatnit kdykoliv osobně v sídle Správce, nebo pomocí
elektronické komunikace přes emailovou adresu: info@studio-lodicka.cz.
Dále máte možnost neposkytnout své osobní údaje ke zpracování, či vznést námitku proti
zpracování na základě oprávněných zájmů Správce. Využití těchto práv může mít důsledky,
které jsou uvedeny u jednotlivých účelů zpracování v bodě 2.
Podrobnější informace k vašim právům můžete nalézt přímo v obecném nařízení o ochraně
osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), nebo na stránkách
Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz

