ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Udělení souhlasu se zpracováním a uchováváním osobních údajů v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a podle zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění.
1. Udělujete tímto souhlas Miss Women Fitness, s.r.o., se sídlem v Brně, IČ: 06711359, vedená u
Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 103852 města Brna, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
•
•
•
•
•
•

jméno a příjmení
e-mail
telefonní číslo
FB
Datum narození (bez ročníku) – nepovinný údaj
Jmeniny – nepovinný údaj

2. Jméno, příjmení, je nutné zpracovávat jako seznam jednotlivých procedur. Telefonní číslo, e-mail,
nebo FB je nutné zpracovat za účelem kontaktování osob, případně předání informace týkající se
procedur na kterou byli osoby přihlášeny (zrušení procedury, novinky),. Datum narození (bez ročníku)
a jmeniny, je údaj nepovinný, a to jen za účelem, gratulace a přání klientce s dárkem od studia Miss
Women Fitness, s.r.o., a to v podobě procedury zdarma nebo jednoho dne cvičení zdarma u nás ve
studiu.
Souhlas se zpracováním údajů dáváte na dobu 3 let.
3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to
například zasláním e-mailu info@misswomanfitness.cz nebo dopisu na kontaktní údaje firmy Miss
Women Fitness, s.r.o., Orlí 542/27, Brno 602 00.
4. Zpracování osobních údajů je prováděno Miss Women Fitness, s.r.o., osobní údaje však mohou
zpracovávat i jejich zaměstnanci.
5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
•
•
•
•
•

vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

•

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit
se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

