
 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

Naše H.E.A.T. Studio Vanilka (tj. provozovna fyzické osoby podnikatele nezapsaného 
v obchodním rejstříku Martina Kubánka, IČ: 14576040, se sídlem Pod Výhonem 5535/20, Třebovice, 

722 00 Ostrava, s adresou provozovny H.E.A.T. Studio Vanilka, Petra Křičky 3184/17b, 702 00 Ostrava - 

Moravská Ostrava) tímto informuje své klienty (zákazníky fitness centra) o zpracovávání jejich 

osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména 

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) 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 /dále jen „GDPR“/. 
 

 I. Kontaktní údaje na naše H.E.A.T. Studio Vanilka jako správce jsou emailová adresa: 
heatvanilka@seznam.cz a telefonický kontakt: 734 809 462 

 

  II. Zpracovávané osobní údaje 

Jako správce zpracováváme Vaše níže uvedené osobní údaje:  

a/ jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, adresa elektronické pošty (email).  
 

  III. Účel zpracování 

  Osobní údaje uvedené pod v čl. II písm. a/ jsou zpracovávány v evidencích a datových 
souborech v souladu s ustanoveními GDPR za účelem splnění smlouvy o poskytování služby 

(poskytování lekcí aerobního cvičení H.E.A.T programu pod vedením instruktorů) a vedení 
účetnictví. 

  

  IV. Doba zpracování 

  Osobní údaje uvedené v čl. II pod písm. a/ budou zpracovávány po dobu trvání shora 

uvedené smlouvy o poskytování služeb a dále po dobu, kdy bude možno uplatnit a vymáhat práva  
anebo povinnosti z této smlouvy o poskytování služeb (tj. po dobu trvání zákonné promlčecí lhůty),  

a současně po dobu, dokud nebudou pravomocně ukončena veškerá soudní anebo správní řízení vedená 
pro uplatnění a vymáhání práv anebo povinností z této smlouvy, a dále po dobu, po níž je naše fitness 

centrum dle ustanovení platných právních předpisů povinno archivovat doklady v účetnictví. 

  Po uplynutí doby zpracování budou osobní údaje vymazány. 
  

 V. Způsob zpracovávání 

 Jako správce se naše fitness centrum zavazuje k řádnému technickému  

a organizačnímu zabezpečení ochrany osobních údajů.  

 

 VI. Příjemci osobních údajů 

 Informujeme Vás, že zpracováním shora uvedených osobních údajů pověřujeme 
třetí osoby jako zpracovatele, a to osobu zajišťující vedení účetnictví, osobu poskytující údržbu 

informačního systému, osoba zajišťující tvorbu rezervačního systému správce a jeho webových stránek,  
případně osobu poskytující právní služby a další osoby poskytující služby nám (správci) pro účely plnění 

práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování služby, avšak vždy pouze a výlučně za účely 

shora uvedenými. 
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 VII. Práva klienta 

  
 Obeznamujeme Vás tímto, že máte právo na přístup k osobním údajům, tzn. jste 

oprávněn požádat o informaci o tom, zda a jaké Vaše osobní údaje a jakým způsobem jsou 
námi jako správcem zpracovávány. 

 Jste oprávněn učinit změnu ve svých osobních údajích, a to na základě oznámení doručeného 

nám jako správci. Současně máte právo, abychom opravili na Vaši žádost nepřesné osobní 
údaje, příp. abychom doplnili neúplné osobní údaje. 

 
 Dále jste oprávněn požadovat výmaz a omezení zpracování a vznést námitku  

proti zpracování, to vše však pouze v případě splnění určitých podmínek.  
 Dále Vám náleží i právo na přenositelnost údajů, tj. možnost získat osobní údaje, které jste 

nám jako správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu, a tyto údaje můžete následně předat 

jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. 

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených 

v ustanovení čl. II pod písm. a/ se neuplatní, jelikož Vaše osobní údaje jsou zpracovávány  
z důvodu plnění smlouvy o poskytování služby (resp. vedení účetnictví), shora přesně specifikováno, 

nikoli na základě souhlasu se zpracováním. 

  Právo podat stížnost v případě pochybností, že jsou správcem zpracovávány osobní 
údaje v rozporu s GDPR. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních 

údajů se sídlem v Praze. 
 

H.E.A.T. Studio Vanilka 

            Martin Kubánek 

 


