
Ochrana osobních údajů (GDPR) 

Udělujete tímto souhlas společnosti 
YoDa - pohybové studio Kostelec nad Orlicí 
zast. Pavlou Kostkovou 
se sídlem Chleny 80, 51745 Chleny 
IČO: 05392250  
tel.: 776196879 
e-mail: pavlaartinfo@gmail.com  
zapsané ve veřejném rejstříku Městský úřad Kostelec nad Orlicí - č.j. MUKO-13794/2019-
bs (dále jen „Správce“), aby ve smyslu 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 o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno, příjmení, 
uživatelské jméno, pohlaví, e-mail, telefonní číslo a další dobrovolně poskytnuté údaje při 
registraci do rezervačního systému. 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů 
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které 
správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění 
smlouvy o poskytnutí služeb. 

Pořizování reportážních fotografií a reportážních videozáznamů 
Na našich akcích jsou pořizovány reportážní fotky a videa, které umisťujeme na naše 
webové stránky, Facebook a Instagram. Děláme to na památku všech účastníků, za 
účelem reportáže a zachycení atmosféry. V případě, že si nepřejete být na pořizovaném 
záznamu, prosíme o sdělení. 

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. 

Doba uchovávání údajů 
Správce uchovává osobní údaje 
1. po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu 
mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od 
ukončení smluvního vztahu) 
2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, 
nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu 
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.  

Závěrečná ustanovení 
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře, rezervačního 
systému, potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů 
a že je v celém rozsahu přijímáte. 
2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních 
údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto 
podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


