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Podmínky ochrany osobních údajů 
 

 
Základní ustanovení 

 
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů (dále jen: „GDPR”) je  
se sídlem Taneční škola SEDLECKÝ s.r.o., se sídlem Hodonínská 975/25, Plzeň-Severní předměstí, 
IČO: 08130558 (dále jen: „správce“). 
 

2. Kontaktní údaje správce jsou: 
 
adresa: Hodonínská 975/25, Plzeň-Severní předměstí  
e-mail: tanecni@sedlecky.info 
telefon: 777 814 892 
 

3. Správce bude o klientech shromažďovat tyto osobní údaje: 

• jméno a příjmení, 
• adresu, 
• kontaktní e-mail a telefonní číslo, 
• u nezletilých také jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo zákonného zástupce. 

4. Správce pořizuje foto a video dokumentaci svých klientů v prostorách konání kurzů a akcí. Tuto 
dokumentaci je oprávněný zveřejnit na svých webových stránkách. 
 
 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 
 

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi klientem a správcem podle 
čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména 
pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, souhlas klienta se 
zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení 
a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., 
o některých službách informační společnosti. 
 

2. Účelem zpracování osobních údajů je výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu 
mezi klientem a správcem a splnění zákonných závazků vyplývajících z daňových a účetních 
předpisů. 

 
3. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro plnění ze smlouvy, bez poskytnutí osobních 

údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit. 
 

 
Doba uchovávání údajů 

 
1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících 

ze smluvního vztahu mezi klientem a správcem. 
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2. Po skončení budou osobní údaje klientů uchovávány podle právních předpisů, které archivaci 
předpokládají nebo po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely 
marketingu. 
 

3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 
 

 
Práva klientů 

 
1. Za podmínek stanovených v GDPR má klient právo: 

 
• na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,  
• na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, 
• na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,  
• na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, 
• vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a  
• na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, 
• odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce 

 
2. Klient má právo podat žádost správci o výmaz svých fotografií z webových stránek správce. 

 
3. Klient má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, kdy se domnívá, že 

bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.  
 

 
Podmínky zabezpečení osobních údajů 

 
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení 

osobních údajů. 
 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné 
podobě. 
 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 
 

 
Závěrečná ustanovení 

 
4. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře klient potvrzuje, že je seznámen 

s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá. 
 

5. S těmito podmínkami klient souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového 
formuláře před uzavřením smlouvy. Zaškrtnutím souhlasu klient potvrzuje, že je seznámen 
s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá. 
 

6. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní 
na svých internetových stránkách a zároveň klientovi zašle novou verzi těchto podmínek na 
e-mailovou adresu, kterou klient správci poskytl. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 
11.6.2019. 


