Zásady ochrany osobních údajů

Název společnosti a IČO:
Poledancers Hradčanská s.r.o.
03845605
Poledancers I.P.Pavlova s.r.o.
03835235
Poledancers s.r.o.
24223646
Sídlo společností: Pod kaštany 183/3, Praha 6, 16000
e-mail: info@firefly-poledance.cz
tel.: 774666298, 775150335
dále jen „Správce“

Vážení klienti,
abychom mohly plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným
požadavkům podle legislativy, musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje. K tomu
sdělujeme:
● Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.
● Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu poskytování služeb v našem studiu a s tím
spojeným přihlašováním dle rozvrhu do kurzů, openclassů, openspaců a workshopů.
● Zpracováváme Vaše jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu.
● Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za
tímto účelem zpracováváme po dobu nutnou ze zákona.
● Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679
(GDPR).
● Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem a
zpracovatelům viz níže. Vaše osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu
neposkytujeme nikomu dalšímu.
● K vašim osobním údajům mají přístup tito naši zpracovatelé, se kterými jsme ve
smluvním vztahu: IT správa webových stránekhttp://www.firefly-poledance.cz,
účetní prostřednictvím softwaru Pohoda a recepční.
● K rozesílání informačních a reklamních sdělení používáme službu MailChimp. Ze
zasílání newsletteru se lze odhlásit prostřednictvím odkazu v každém takovém emailu
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a na udělený souhlas ke zpracování osobních údajů pro naše pracovní účely nemá
vliv.
Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému
rozhodování ani k profilování.
Nejmenovaly jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, ani jsme neurčily zástupce
pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
Vaše osobní údaje u nás zpracovává jen osoba v pracovně-právním vztahu vůči naší
společnosti, která byla informována, jak s danými údaji nakládat dle Nařízení (EU)
2016/679 (GDPR).
Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje třetí zemi, mezinárodním organizacím
nebo jiným osobám.
Naši zaměstnanci, kteří přijdou do styku s Vašimi osobními údaji jsou povinni
zachovávat mlčenlivost o Vašich osobních údajích.
Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo
požadovat od nás jako od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu
nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování.
Máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat
stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování Vašich
osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR.

V Praze dne 24.5.2018
(tyto zásady zpracování osobních údajů budou platné od 25.5.2018)
Za společnosti Poledancers Hradčanská s.r.o, Poledancers I.P.Pavlova s.r.o. a Poledancers
s.r.o.,
Kristýna Urbánková a Linda Vedralová
“Správce”

Zásady ochrany osobních údajů

Linda Vedralová
75559099
Sídlo: Haštalská 754/13, Praha-Staré Město, PSČ 11000
e-mail: linda@firefly-poledance.cz
tel.: 775160335
dále jen „Správce“

Vážení klienti,
abychom mohly plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným
požadavkům podle legislativy, musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje. K tomu
sdělujeme:
● Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.
● Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu poskytování služeb v našem studiu a s tím
spojeným přihlašováním dle rozvrhu do kurzů, openclassů, openspaců a workshopů.
● Zpracováváme Vaše jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu.
● Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za
tímto účelem zpracováváme po dobu nutnou ze zákona.
● Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679
(GDPR).
● Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem a
zpracovatelům viz níže. Vaše osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu
neposkytujeme nikomu dalšímu.
● K vašim osobním údajům mají přístup tito naši zpracovatelé, se kterými jsme ve
smluvním vztahu: IT správa webových stránekhttp://www.firefly-poledance.cz,
účetní prostřednictvím softwaru Pohoda a recepční.
● K rozesílání informačních a reklamních sdělení používáme službu MailChimp. Ze
zasílání newsletteru se lze odhlásit prostřednictvím odkazu v každém takovém emailu
a na udělený souhlas ke zpracování osobních údajů pro naše pracovní účely nemá
vliv.
● Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému
rozhodování ani k profilování.
● Nejmenovaly jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, ani jsme neurčily zástupce
pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
● Vaše osobní údaje u nás zpracovává jen osoba v pracovně-právním vztahu vůči naší
společnosti, která byla informována, jak s danými údaji nakládat dle Nařízení (EU)
2016/679 (GDPR).

● Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje třetí zemi, mezinárodním organizacím
nebo jiným osobám.
● Naši zaměstnanci, kteří přijdou do styku s Vašimi osobními údaji jsou povinni
zachovávat mlčenlivost o Vašich osobních údajích.
● Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo
požadovat od nás jako od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu
nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování.
● Máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat
stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování Vašich
osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR.

V Praze dne 24.5.2018
(tyto zásady zpracování osobních údajů budou platné od 25.5.2018)

Linda Vedralová
“Správce”

