SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Souhlasím s tím, aby společnost Fitness Place s.r.o., se sídlem Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha
8, IČO 05785880 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C
270769 (dále jen „Fitness Place“) za účelem vedení evidence a užití pro marketingové účely jako
správce shromažďovala, zpracovávala a uchovávala mé osobní údaje, v rozsahu zejména jméno,
příjmení, emailová adresa, telefonní číslo (dále jen „Osobní údaje“).
Potvrzuji, že jsem byl informován o svých právech podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), především o tom, že mám
právo přístupu ke svým Osobním údajům, právo na opravu nesprávných, neúplných a neaktuálních
Osobních údajů a dalších práv vyplývajících z § 11, 12 a 21 Zákona o ochraně osobních údajů, a to
zejména o:
právu požádat Fitness Place o informaci o zpracování mých Osobních údajů a nároku na
poskytnutí takové informace ze strany Fitness Place bez zbytečného odkladu, přičemž
obsahem takové informace je účel zpracování Osobních údajů; specifikace Osobních údajů
včetně informací o jejich zdroji; povaha automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho
využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo
rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů; a
informace o příjemci, případně kategoriích příjemců Osobních údajů;
b)
právu požádat Fitness Place o vysvětlení, jakož i odstranění vzniklého stavu, zejména
prostřednictvím blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace Osobních údajů, a to v
případech domnělého zpracovávání Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého
a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné
s ohledem na účel jejich zpracování. Bude-li žádost Fitness Place shledána oprávněnou, bude
neprodleně odstraněn závadný stav;
c)
nároku na obdržení informace o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů ze
strany Fitness Place dle písm. b) výše bez zbytečného odkladu, není-li poskytnutí takové
informace ze strany Fitness Place nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí; a
d)
právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že Fitness Place nevyhoví
žádosti dle písm. b) výše.
Dále prohlašuji, že jsem byl plně informován o tom, že mám právo tento souhlas se zpracováním
Osobních údajů kdykoli odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu: pavla.slanec@fitnessplace.cz a
lukas.dolansky@fitnessplace.cz, anebo zasláním písemné žádosti na adresu sídla Fitness Place, aniž
by toto mělo dopad na trvání Smlouvy. Zároveň prohlašuji, že poskytnuté Osobní údaje jsou pravdivé,
byly poskytnuty svobodně, vědomě, dobrovolně a na základě mého vlastního rozhodnutí.
a)

