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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

Tímto oznámením o zpracování osobních údajů bychom Vás rádi informovali o tom, jak a pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje a 

předložili vysvětlení o Vašich právech podle platných právních předpisů v oblasti o ochraně osobních údajů. Jsme pevně odhodláni zpracovávat 

Vaše osobní údaje vždy zodpovědně, pečlivě a v souladu se všemi právními požadavky. 

1. KDO JE ZODPOVĚDNÝ ZA VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
 Firma Stanislav Schön,  IČ: 73538418, se sídlem Na Zlaté stoce 192/44, České Budějovice, 37005, Česká republika (dále jen „my“ ) je tím zodpovědným 

správcem za osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s obchodním vztahem, který mezi Vámi jakožto subjektem údajů a  námi vznikl.

 

2. KTERÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
 Pokud se nedohodneme jinak, budeme zpracovávat pouze osobní údaje požadované v souvislosti s naším obchodním vztahem. To zahrnuje 

Vaše kontaktní údaje, zejména jméno a příjmení,  telefonní číslo a e-mailovou adresu. 

3. JAK ZÍSKÁME A POUŽIJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás, zejména při zahájení obchodní komunikace Vaší přihláškou do námi nabízených kurzů. Osobní údaje 

nezískáváme od třetích stran. Nebudeme provádět žádná automatizovaná rozhodnutí, která by vás ovlivňovala, ani vytvářet profily s použitím 

vašich osobních údajů.

 

4. PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
Vaše osobní údaje užíváme výhradně za účelem sjednání a uzavření obchodního vztahu, k obchodní komunikaci, ke splnění veškerých závazku 

z obchodního vztahu vyplývajících a rovněž k jejich ukončení.

 

5. KDE ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
 Vaše osobní údaje budeme uchovávat a zpracovávat v rámci Evropského hospodářského prostoru. 

6. S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
 Vaše osobní údaje neposkytujeme žádné třetí straně, pokud neexistuje právní povinnost nebo nám k tomu neudělíte povolení.

7. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ DATA
 Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytnou dobu, tj. zejména po dobu trvání smluvního vztahu a nadále pak obvykle po dobu 

10 let od ukončení obchodního vztahu pro možnost zasílání informativních údajů a aktualit týkající se taneční školy.

 

8. VAŠE PRÁVA
 Máte právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům, máte právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, 

případně právo vznést námitky proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost dat, všechna v rozsahu dle obecného nařízení EU 

o ochraně osobních údajů. Zejména máte právo nás požádat o kopii osobních údajů, které o Vás uchováváme. Máte-li nějaké obavy ohledně 

způsobu, jakým jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, nebo chcete podat stížnost na to, jak jsme zpracovávali Vaše osobní údaje, můžete nás 

kontaktovat na e-mailové adrese uvedené níže. 

 

9. ZMĚNY TÉTO INFORMACE
Tato informace o zpracování osobních údajů byla naposledy aktualizována v květnu 2018. V případě, že dojde ke změně činností,

které tato informace popisuje, zveřejníme oznámení těchto skutečnosti prostřednictvím webových stránek www.lastdance.cz. 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se Vašich práv, nebo pokud máte nějaké konkrétní požadavky týkající se Vašich osobních údajů, kontaktujte nás 

na e-mailové adrese: administrace@lastdance.cz  
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