
Ochrana osobních údajů 

Tento dokument slouží k seznámení s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR 

(Nařízení o ochraně osobních údajů) A to jako náš klient, odběratel novinek nebo návštěvník webu. 

Kdo je správce? 

Kolotoč Plzeň s. r. o. Se sídlem Rokycanská 761/58, Plzeň 312 00  , které vede administrativu 

webové stránky www.kolotocplzen.cz pod službou Xcreative s. r. o., Sokolovská 87, Plzeň 323 00, 

IČ: 26362180. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje 

zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu. 

Kontaktní údaje 

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mail: 

info@kolotocplzen.cz  

Prohlašujeme 

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti 

vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: 

• budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to 

především oprávněného zájmu – tedy vyplněním přihlášky na naší online přihlášce.  

• plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních 

údajů,  

Rozsah osobních údajů a účely zpracování 

Zpracováváme vaše osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z tohoto důvodu: 

• zasílání přihlášky, zasílání emailu 

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno a příjmení, telefonní číslo nezbytně potřebujeme 

k případnému kontaktování při organizaci vámi zvoleného kurzu  

• vedení účetnictví 

Jste-li zákazníky,kteří si od nás pronajímají sál, vaše osobní údaje (fakturační údaje) 

potřebujeme pro vystavění a evidenci daňových dokladů.  

• marketing - zasílání novinek 

Pokud jste naším klientem – návštěvníkem kurzu, či si od nás pronajímáte cvičební sál, 

zasíláme vám novinky jen na základě vašeho souhlasu, a to po dobu 5 let od udělení, nebo 

než se sami odhlásíte. Kdykoliv můžete tento souhlas odvolat prostřednictvím našeho 

kontaktního emailu stručným NE v předmětu mailu.  

Dále deklarujeme, že vaše osobní údaje neposkytujeme třetím osobám.  

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů 

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv 

využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@kolotocplzen.cz 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 
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