
Zpracování osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice

95/46/ES (dále jen„GDPR) 

I. SPRÁVCE ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Jiu-Jitsu Kralupy z. s., se sídlem Předmostí 705, Lobeček,
278  01  Kralupy  nad  Vltavou  IČ:  22855904,  zastoupená  předsedou:  Milan  HEČKO,  Předmostí  705,
Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou, e-mail: heckomilan@seznam.cz, tel.: 608 454 819,  zapsané ve
veřejném rejstříku  vedeném u Městského  soudu  v  Praze,  pod  spisovou  značkou  L 21946,  (dále  jen
„Správce“).

II. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává zejména následující osobní údaje:

1. jméno a příjmení
2. e-mail
3. telefonní číslo
4. datum narození
5. rodné číslo
6. adresa
7. údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu z vaší 
strany

III. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje je nutné zpracovat za účelem komunikace s klientem, rozlišení a začlenění do cvičebních
skupin,  vystavení  přihlášky  o  členství  a  za  účelem  splnění  navazujících  smluvních  či  zákonných
povinností jako je zejména archivace daňových dokladů. 

IV. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas je účinný ode dne jeho udělení a po dobu využívání služeb Jiu-Jitsu Kralupy z. s. a následně po
čas, který určují jiné zákony.

V. OSTATNÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i
tito zpracovatelé:
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1. orgány státní správy a sportovních asociací za účelem získání dotací
2. v nezbytně nutném rozsahu daňoví poradci, právní poradci, kteří zpracovávají osobní údaje za účelem 
poskytování poradenských služeb a daňových přiznání společnosti 
3. případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době 
společnost nevyužívá.

VI. SOUBORY COOKIES

Na  webové  stránce  www.jiujitsukralupy.cz  používáme  soubory  cookies,  které  jsou  zde  užity  pro
umožnění přihlášení do administrace webu. Naše webová stránka nevyužívá žádných námi vytvořených
cookies, které by vyžadovaly poskytnutí Vašeho souhlasu. Pokud chcete používání cookie omezit nebo
zablokovat, využijte k tomu rozšířené nastavení vašeho internetového prohlížeče.

VII. PRÁVA

Vezměte na vědomí, že máte právo:

1. vzít souhlas kdykoliv zpět a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
2. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
3. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat 
omezení zpracování
4. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
5. na přenositelnost údajů
6. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se 
společnost Jiu-Jitsu Kralupy z. s. nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Jiu-Jitsu Kralupy z. s.
Předmostí 705, Lobeček
278 01 Kralupy nad Vltavou
IČ: 22855904
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