
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

A. Instruktorka zpracovává pouze nezbytné osobní údaje za účelem uzavření a naplňování práv a 

povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem – účastníkem lekce „Stojky na rukou“, 

zejména se jedná o osobní údaje ve formátu: jméno, příjmení, datum narození, telefon a email. 

Zpracovávaným osobním údajům je poskytován nejvyšší standard ochrany v souladu s právními 

předpisy na úseku ochrany osobních údajů. 

 

B. V těchto zásadách Vás informujeme: (i) jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem instruktorka 

zpracovává, (ii) jak s Vašimi osobními údaji instruktorka dále nakládá, (iii) jak Vaše osobní údaje 

instruktorka chrání a (iv) o Vašich právech a způsobu, jakým je můžete uplatnit. 

 

C. Právní titul: Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je (i) plnění smluvního vztahu 

s klientem – účastníkem lekce „Stojky na rukou“. Účel zpracování: naplňování práv a povinností 

vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem – účastníkem lekce „Stojky na rukou“. 

 

D. Instruktorka zavedla a udržuje přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a 

procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému 

hrozícímu riziku pro Vás jako subjekt údajů. Zároveň instruktorka zohledňuje stav technologického 

vývoje s cílem chránit Vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, 

neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Přístup k osobním údajům je umožněn pouze 

osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti, a jsou vázány zákonnou nebo 

smluvní povinností mlčenlivosti.  

 

E. Navíc, abychom se ujistili, že jste plně informováni o svých právech, rádi bychom Vás informovali 

o následujících skutečnostech:  

a) Máte právo kdykoli přistupovat k Vašim osobním údajům, požádat o opravu nebo vymazání 

nebo omezit zpracování pro Vás důležitých údajů, a vznést námitku proti zpracování 

takových údajů, nebo uplatnit právo na přenositelnost; 

b) Právo podat stížnost: Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše 

právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu; 

c) Chcete-li uplatnit Vaše právo týkající se ochrany osobních údajů, kontaktujte instruktorku na 

adrese: helena@handstand.cz; 

d) Doba: Instruktorka uchovává Vaše osobní údaje pouze po omezenou dobu, po kterou je 

potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny nejdéle po dobu trvání smluvního vztahu 

s klientem – účastníkem lekce „Stojky na rukou“. V případě ochrany oprávněných zájmů 

instruktorky je doba uchování nejdéle 3 roky od ukončení zpracování dle původního právního 

titulu a poté pouze, pokud je aktivní soudní či jiné řízení (po dobu trvání daného řízení). Doba 

se odvíjí obecně od promlčecí doby a rovněž možnosti orgánu dozoru učinit kontrolu zpětně 

až 3 roky. Proti tomuto zpracování je možno podat námitky. 

e) Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropský hospodářský prostor; 

f) Pokud se domníváte, že osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s příslušnými 

předpisy, můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností na adrese Pplk. 

Sochora 27, 170 00 Praha 7. Podrobné kontaktní informace a instrukce naleznete na: 

www.uoou.cz; 

Aktualizace: Je možné, že se tyto informace se instruktorka rozhodne změnit nebo aktualizovat. Vždy 
aktuální zásady ochrany osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách www.handstand.cz. 

 

http://www.uoou.cz/

