Ochrana osobních údajů
Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete
nám své osobní údaje. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. eznamte se, prosíme
s ochranou osobních údaj , zásadami a práv , které máte v souvislosti s P
ařízení o
ochraně osobních údaj .
Kdo je správce?
P2
stém ervis s.r.o., Hlavní 75, 273 42, tehelčeves, IČ: 04986008, které provozuje
webovou stránku www.dreamfitness.cz a provozovnu Dream Body Fitness, Arménská 3277,
272 01, Kladno
Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje
zpracován a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a v bíráme případné další zpracovatele,
kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje
Pokud se na nás budete chtít v pr běhu zpracování obrátit, m žete se dostavit osobně na
recepci fitness centra, nebo nás kontaktovat na tel. čísle 312 310 277 nebo na e-mailu:
info@dreamfitness.cz
Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících d vod
naplnění těchto účel :






pro

Poskytování služeb
Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefon, datum narození, případně adresa
(pouze v případě zasílání produkt f zick
Vedení účetnictví
ste-li zákazník , vaše osobní údaje fakturační údaje nezb tně potřebujeme,
ab chom v hověli zákonné povinnosti pro v stavování a evidenci da ových doklad .
Marketing – zasílání newsletterů a tipů
Vaše osobní údaje e-mail a jméno , pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kd je nejčastěji
otevíráte v užíváme za účelem přímého marketin u - zasílání obchodních sdělení.
ste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, nebo d vodně
předpokládáme, že vás naše novink zajímají, a to po dobu 10 let od poslední
návštěv .





Pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě vašeho souhlasu vám m žeme zasílat také inspirující nabídk
třetích osob nebo v užít e-mailovou adresu např. pro remarketin a cílení reklamy na
Facebooku, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. en lze samozřejmě kd koli
odvolat prostřednictvím našich kontaktních údaj .
Fotografická dokumentace
Pro ochranu proti zneužití členské kart třetí osobou v případě ztrát nebo odcizení.
Pro účel propa ace živých akcí a report z těchto akcí zpracováváme vaše foto rafie,
případně video z těchto akcí.
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lh t, pokud zákon
nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli
jinak.

Cookies
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu. Používání cookies
pro měření návštěvnosti webu a přizp sobení zobrazení webových stránek vnímáme jako
sv j oprávněný zájem správce, nebo věříme, že dík tomu vám m žeme nabídnout ještě
lepší služb .
ookies pro cílení reklam budou zpracováván jen na základě vašeho souhlasu.
aše webové stránk lze procházet také v režimu, který neumož uje sbírání osobních údaj .
Používání cookies m žete na svém počítači zakázat.
Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technolo ií, které
odpovídají stupni technického rozvoje. hráníme je, jako kd b b l naše vlastní. Přijali jsme
a udržujeme veškerá možná aktuálně známá technická a or anizační opatření, která
zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údaj .
Předání osobních údajů třetím stranám
K vašim osobním údaj m mají přistup naši zaměstnanci a spolupracovníci trenéři

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami,
v užíváme služeb a aplikací zpracovatel , kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané
zpracování se specializují.
Jsou to posyktovatelé následujících platforem:









SmartSelling a.s. (SmartEmailing, FAPI)
GoPay
Facebook
Instagram
Google
Microsoft
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Účetní firma

e možné, že se v budoucnu rozhodneme v užít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění
a zkvalitnění zpracování. libujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na
zpracovatele klást minimálně stejné nárok na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na
sebe.
Předávání dat mimo Evropskou unii
Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajiš ují odpovídající
úrove ochran na základě rozhodnutí Evropské komise.
Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údaj máte řadu práv. Pokud budete chtít některého
z těchto práv v užít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@dreamfitness.cz
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami
zpracování osobních údaj .
Díky právu na přístup nás m žete kd koli v zvat a my vám doložíme ve lh tě 14 dní, jaké
vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné,
máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování m žete v užít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše
nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechn
údaje smazat, nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
mezit m žete rozsah osobních údaj nebo účel zpracování. apř. odhlášením z
newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz být zapomenut . echceme na vás zapomenout,
ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě v mažeme veškeré vaše
osobní údaje ze svého s stému i ze s stému všech dílčích zpracovatel a záloh. a zajištění
práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat v stavené
da ové doklad po lh tu stanovenou zákonem. V tomto případě ted smažeme všechn
takové osobní údaje, které nejsou vázán jiným zákonem. dokončení výmazu vás budeme
informovat na e-mail.
tížnost u řadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se
svou stížností kd koli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údaj . udeme moc rádi, pokud
nás nejprve budete o tomto podezření informovat, abychom s tím mohli něco udělat a
případné poch bení napravit.
Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-mail s inspirací, článk či produkt a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě
našeho oprávněného zájmu.

lčenlivost
ovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat
Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění b ohrozilo zabezpečení Vašich osobních
údaj . ato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztah s námi. ez vašeho
souhlasu nebudou vaše osobní údaje v dán žádné jiné třetí straně.
to zásad zpracování osobních údaj platí od 25. 5. 2018 a nahrazují předchozí chranu
osobních údaj , které najdete ZDE jako součást obchodních podmínek bod 6 .

