Informace o zpracování osobních údajů
1. Za účelem poskytování služeb a informací s tím souvisejících v rámci cvičení jógy ve
škole jógy Anjali správce Jana Chadimová, se sídlem Netluky 658, Praha 10, 10400
IČO: 87787539 (dále jen „Správce“), zpracovává osobní údaje subjektů údajů - klientů.
Správce zpracovává tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo.
2. Osobní údaje uvedené v odstavci 1 je nutné zpracovávat za účelem splnění smluvní
povinnosti (poskytování služeb, evidence rezervací v rezervačním systému a za účelem
případného zasílání informací formou newsletteru, informace o změnách lekcí),
případně splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů Správce nebo třetí
strany. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány v souladu s právními předpisy po
dobu stanovenou právními předpisy a po celou dobu Vaší registrace a navštěvování
školy jógy Anjali do Vašeho odhlášení ze systému.
3. Osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu a za účely výše uvedenými. Osobní
údaje mohou být Správcem zpřístupněny zaměstnancům a jiným pověřeným osobám,
kteří se podílejí na plnění poskytování služeb cvičení jógy. Osobní údaje bude
zpracovávat manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky Správce nebo
k tomu pověřené osoby.
4. Správce zpracovává osobní údaje samostatně nebo na základě smluvního vztahu
prostřednictvím třetích osob (zpracovatelé). Zpracovateli osobních údajů jsou
především poskytovatelé a provozovatelé služeb webových stránek, rezervačního
systému, fakturačních a účetních služeb.
5. Klienti jako subjekty údajů mají práva:
- právo na přístup k osobním údajům,
- právo na opravu nebo výmaz osobních údajů,
- právo na omezení zpracování osobních údajů,
- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 Nařízení
- právo na přenositelnost osobních údajů.
6. Domníváte-li se, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno
nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobní
údajů).
7. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným
předpokladem poskytnutí služby – cvičení jógy a s tím souvisejících činností.
8. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů daný Správci v případech,
kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů
lze odvolat v listinné podobě zasláním na adresu Jana Chadimová, Netluky 658, Praha 10,
10400, nebo v elektronické podobě zasláním na email info@anjali.czjanachadimova.cz
9. Kontakt na Správce v případě žádostí o informace: Jana Chadimová, Netluky 658, Praha 10,

10400, tel: + 420774533357, email: info@anjali.czjanachadimova.cz.
10. Podrobnější informace o právech subjektů údajů naleznete na stránkách Úřadu pro

ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

Původní v registračním systému

Zpracování osobních údajů
1. Za účelem poskytování služeb a informací s tím souvisejících ohledně cvičení jógy
správce Jana Chadimová, se sídlem Netluky 658, Praha 10, 10400 IČ 87787539 (dále jen
„Správce“), zpracovává tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo.
2. Osobní údaje uvedené v bodě 1 je nutné zpracovávat za účelem splnění smluvní povinnosti
(poskytování služeb, evidence rezervací v rezervačním systému a za účelem případného
zasílání informací formou newsletteru, informace o změnách lekcí). Tyto údaje budou
Správcem zpracovávány po dobu Vaší registrace ve škole jógy Anjali, nebo do Vašeho
odvolání a odhlášení.
3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze kdykoliv odvolat,
a to zasláním sdělení na e-mail info@anjali.cz.
4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce může
zpracovávat i zpracovatel Milan Vorel, IČ 86791567 (provozovatel rezervačního systému
iSport).
5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
o souhlas kdykoliv odvolat,
o požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
o požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
o vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
o požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
o v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

