
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Společnost  

 

SPORT Therapy Liberec s.r.o. 

IČO: 07142552 

se sídlem Vítězná 1418/12a, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis. zn. C 41559 

zastoupená Lenkou Plašilovou, jednatelkou. 

(dále jen „správce“)  

 

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a informujeme, že 

osobní údaje zpracováváme pro provedení opatření před uzavřením smlouvy, pro splnění smlouvy, pro 

splnění právní povinnosti nebo pro účel oprávněného zájmu správce („právní důvod zpracování“). 

 

Vaše osobní údaje nám poskytujete zejména při online registraci, zřízení uživatelského účtu a při 

přímém kontaktu v našem studiu. Při rezervaci lekce nám poskytujete tyto následující údaje: 

 

Jméno a příjmení, pohlaví, e-mailovou adresu, datum narození a telefonní číslo, které jsou kategorie 

adresní a identifikační. 

 

Vaše osobní údaje jsou při zpracování chráněny jak hardwarovou, tak softwarovou ochranou. 

 

Správce Vás informuje, že osobní údaje bude zpracovávat pro účel 

a) online registrace, 

b) zřízení uživatelského účtu, 

c) rezervace na lekce a akce studia, 

d) poskytnutí služby a 

e) komunikace mezi správcem a Vámi.  

 

Mezi další příjemce Vašich osobních údajů patří 

a) správce webu,  

b) účetní, daňový a právní poradce a 

c) správce rezervačního systému. 

 

Správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu neurčitou.  

 

Správce Vás informuje, že máte právo 

a) požadovat od správce přístup k osobním údajům, 

b) na opravu osobních údajů, které správce shromažďuje, 

c) na výmaz osobních údajů, které správce shromažďuje,  

d) na omezení zpracování osobních údajů, 

e) vznést námitku proti zpracování osobních údajů a 

f) na přenositelnost osobních údajů (tj. získat osobní údaje od správce ve strukturovaném, běžně 

používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci). 

 

Správce Vás dále informuje, že  

a) lze odvolat souhlas, poskytnete-li osobní údaje se souhlasem, např. u obchodních sdělení, 

b) podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, 

www: https://www.uoou.cz v případě nezákonného nakládání s Vašimi osobními údaji 

c) poskytnutí osobních údajů není povinností, 

d) nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování Vašich osobních údajů a  

e) máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, případně 

získat kopie zpracovávaných osobních údajů. 

 

https://www.uoou.cz/


Žádosti, námitky, uplatnění Vašich práv lze zasílat do sídla správce nebo na e-mail: 

info@yogamasarykova.cz 

 

Správce podrobněji sděluje, že na žádost máte právo na výmaz osobních údajů, jestliže 

a) již nejsou potřebné pro účel uvedený výše, 

b) odvoláte souhlas a neexistuje další právní důvod pro zpracování, 

c) vznesete námitky proti zpracovávání osobních údajů zpracovávaných na základě právního 

důvodu oprávněný zájem správce, 

d) osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, 

e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, 

f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti obchodními sděleními. 

 

V návaznosti na Vámi koupenou službu správce nebo v případě, že udělíte souhlas se zasíláním 

obchodních sdělení, bude správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních 

sdělení informujících o službách správce. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odvolat. 

 

Web správce využívá cookies. Cookies jsou textové soubory, které web ukládá na Váš počítač nebo 

mobilní zařízení v okamžiku, kdy web začnete využívat. Web si na určitou dobu pamatuje Vaše 

preference, osobní údaje a Vaše chování na webu. Nastavení cookies provádíte Vy ve Vašem prohlížeči. 

 

Správce používá následující cookies třetích stran: 

 

AdWords 

typ: Tracking, Konverzní, Remarketing 

doba trvání: 540 dní 

 

Facebook 

typ: Tracking, Konverzní, Remarketing 

doba trvání: 180 dní 

 

Sklik 

typ: Tracking, Konverzní, Remarketing 

doba trvání: 540 dní 

 

Google Analytics 

typ: Tracking, Konverzní, Remarketing 

doba trvání: 50 měsíců 


