
 
 

LYŽAŘSKÁ ŠKOLA SNOW GATE 
Ing. Magdaléna Králová 

Zásady ochrany osobních údajů 

1. Správcem a zpracovatelem Vašich osobních údajů je Lyžařská škola SNOW GATE – Ing. 

Magdaléna Králová. Kontaktovat nás můžete na adrese: Poděbradská 126, Praha 9, 198 00, nebo 

na e-mailové adrese: info@snowgate.cz 

2. Účelem zpracování osobních údajů je přímý marketing a vyřizování Vašich objednávek lyžařských 

kurzů. Právním základem pro zpracování osobních údajů je nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 

3. Námi zpracovávané údaje zahrnují jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo a e-mailovou 

adresu objednatele služeb a jméno, příjemní, adresu bydliště účastníka lyžařských kurzů. Námi 

zpracovávané údaje dále zahrnují informace o zdravotním stavu účastníka lyžařského kurzu. Tyto 

citlivé informace jsou vyžadovány pouze a výhradně za účelem zajištění odpovídající péče o 

účastníka lyžařského kurzu po dobu jeho trvání. Tyto informace správce osobních údajů neukládá 

a dále nezpracovává. 

4. Správce osobních údajů dále vyžaduje pro účast v lyžařském kurzu poskytnutí kopie průkazu 

zdravotního pojištění pro případ případného ošetření účastníka kurzu při zranění v průběhu 

lyžařského kurzu. 

5. Vaše osobní údaje a osobní údaje účastníka lyžařského kurzu v žádném případě nebudou 

zpracovávány třetími stranami. Správcem a zpracovatelem Vašich osobních údajů bude vždy 

Lyžařská škola SNOW GATE – Ing. Magdaléna Králová.  

6. Vaše osobní údaje budou uloženy a zpracovávány po dobu vyžadovanou právními předpisy a po 

dobu nezbytnou k dosažení účelu jejich zpracování.  

7. Lyžařská škola SNOW GATE – Ing. Magdaléna Králová získává osobní údaje výhradně od svých 

zákazníků. 

8. Máte právo žádat správce osobních údajů o přístup k Vámi poskytnutým osobním údajům, právo 

na jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, stejně jako právo vznést námitky proti jejich 

zpracování a právo na jejich přenositelnost.  

9. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak neposkytnutí některých údajů (jméno, příjmení, 

adresa bydliště, informace o zdravotním stavu účastníky lyžařského kurzu, kopie průkazu ZP) 

Vám může zabránit dokončit Vaši objednávku lyžařského kurzu nebo znemožnit účast 

v lyžařském kurzu.  

10. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro daný účel můžete kdykoliv odvolat. Tímto není 

dotčena zákonnost zpracování před takovým odvoláním souhlasu. 

11. Zpracovatel osobních údajů uchovává osobní údaje v zabezpečených prostorách se zamezením 

neoprávněného přístupu třetích osob. 

12. Osobní údaje v elektronické podobě jsou uchovávány v zabezpečeném prostředí, které je 

přístupné pouze zpracovateli osobních údajů a jeho zaměstnancům, případně v nutném rozsahu i 

třetím osobám zajišťujícím provoz informačního systému, se kterým má zpracovatel osobních 

údajů uzavřenou smlouvu. 

13. V případě pochybností o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů máte právo podat 

stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, e-mail: 

posta@uoou.cz. 
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