GDPR – 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 AM studio – Alena Kozlerová,
IČO: 04641752 (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou:
Adresa: Mimoňská 632, Praha 9, 190 00
Email: amstudio@volny.cz
Telefon: +420 605205313
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné
fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či
nepřímo identifikovat, zejména odkazem n určitý identifikátor, například jméno,
identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních
prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo
společenské identity této fyzické osoby.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které
správce získal na základě Vámi vyplněného formuláře (klientské karty).

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
1. Správce zpracovává osobní údaje, které fyzická osoba (klient) sám poskytne, a to
z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
• Poskytování služeb
Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, telefon (správce nezbytně
potřebuje k uskutečnění objednané služby – např. zasláním změny termínu masáže,
zaslání doplňujících informací k masážím),
• Vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) správce nezbytně potřebuje, aby
vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů,
• Marketing/obchodní sdělení
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) správce využívá za účelem přímého marketingu –
zasíláním novinek v oblasti masáží.

Použití a postoupení osobních údajů
1. Vložením osobních údajů do kontaktního formuláře umístěného na webových
stránkách správce, souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
2. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci
závazných právních předpisů. Správcovi spolupracovníci jsou povinni dodržovat také
zásady ochrany osobních údajů a jsou též vázáni svou diskrétností.

Doba uložení osobních údajů
1. Správce Vaše osobní údaje zpracovává (ukládá) pouze po dobu, která je nezbytná
s ohledem na účely zpracování Vašich osobních údajů.
2. V případě zpracování, které probíhá z titulu plnění právní povinnosti, je doba uložení
osobních údajů (doba zpracování) stanovena příslušným právním předpisem.
3. V případě zpracování, které probíhá z titulu plnění smlouvy, je doba zpracování dána
minimálně dobou trvání smluvního vztahu či dobou nutnou k zajištění veškerých práv
a povinností plynoucích ze smluvního vztahu, tj. i po ukončení smluvního vztahu
s ohledem na případné nároky, které mohou vzniknout v budoucnosti, nejdéle po dobu
10 let.
4. V případě správcova oprávněného zájmu zpracovává vaše osobní údaje po dobu danou
trváním konkrétního účelu.
5. Po skončení doby oprávněného zpracování, správce přestává příslušné osobní údaje
zpracovávat a zajistí jejich likvidaci v souladu s relevantními právními předpisy.

Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18
GDPR
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle č. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo
email správce
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
domníváte, že bylo porušeno Vaše 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.

Mlčenlivost
1. Správce tímto sděluje, že spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje,
jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních,
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost
přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se správcem. Bez Vašeho souhlasu
nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky na email nebo mobilní číslo 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.
3. Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.8.2018.

Kontakt
Alena Kozlerová
Telefon: +420 605205313
Email: amstudio@volny.cz

