
Zásady ochrany osobních 

údajů 
Jaké osobní údaje jsou zpracovávány? 
Vzhledem k povaze našich služeb může poskytovatel trenérských služeb FISKALI sport (dále 

jen „Poskytovatel“) na základě zákona shromažďovat základní osobní a identifikační údaje 

účastníků kurzu a jejich zákonných zástupců (dále společně jen „Účastník“). Takové údaje 

jsou nutné pro poskytování služeb. Jedná se zejména o: 

● jméno a příjmení 

● adresa trvalého pobytu  

● datum narození 

● telefonní čísla a kontaktní e-mail 

● informace o uskutečněných platbách 

 

Zpracování a jeho účely 
Poskytovatel provádí pouze zpracovávání ze zákona. Základní účely zpracování Vašich 

osobních údajů jsou účely stanovené zákonem o ochraně osobních údajů. Poskytnutí 

osobních údajů pro tyto základní účely je povinné, bez jejich poskytnutí by nebylo možné 

trenérské služby poskytovat. K jejich poskytnutí tedy nepotřebujeme Váš souhlas. 

Jedná se o tyto základní účely: 

● poskytování trenérských služeb 

● vyúčtování za služby 

● ochrana oprávněných zájmů Poskytovatele 

● sledování platební morálky 

● vymáhání pohledávek za Účastníkem 

● procesy spojené s identifikací Účastníka 

Osobní údaje pro tyto základní účely jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto 

účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení, nejdéle však po dobu platnosti smlouvy či do 

úplného vypořádání práv a povinností plynoucích ze smlouvy nebo po dobu stanovenou 

příslušnými právními předpisy. 

 

Sdílení osobních údajů s jinými správci 
Pokud zákon nestanoví jinak, může Poskytovatel předávat Vaše osobní údaje jiným 

správcům údajů jen v případě, že jste s takovým předáním vyslovil souhlas. Udělení tohoto 

souhlasu je dobrovolné. 

 

Zpracovatelé 



Poskytovatel při plnění svých závazků a povinností ze smluv nevyužívá služby jiných 

subjektů.  

 

Právo na informace o zpracovávaných osobních údajích 
Každý má ve smyslu § 11 a § 12 zákona na ochranu osobních údajů nárok na přístup ke svým 

osobním údajům a informacím. 

Můžete se nás tedy dotázat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme. Jako každý jiný subjekt 

máme povinnost vést aktuální a pravdivé údaje, k čemuž je ale nutná Vaše součinnost. 

Prosíme, abyste dodržovali svou povinnost a pokud dojde ke změně vašich osobních údajů 

(nejčastěji příjmení, adresa trvalého pobytu, adresa atd.), abyste nám takové změny ohlásili 

a doložili. 

Pokud máte podezření, že na naší straně došlo k porušení některé z povinností stanovené v 

zákoně, můžete se na nás obrátit, abychom vám záležitost vysvětlili, odstranili nepatřičný 

stav provedením opravy, doplněním nebo likvidací údajů. Odstranění nebo opravu 

provedeme v přiměřené lhůtě, která odpovídá technickým a administrativním možnostem 

Poskytovatele. 

V případě, že vám naše řešení nebude postačovat, můžete se obrátit na Úřad na ochranu 

osobních údajů (www.uoou.cz) s žádostí o zajištění opatření k nápravě. 

 

https://www.uoou.cz/

