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Informace o ochraně osobních údajů 

Proč a které osobní údaje po Vás chceme? 
Abychom Vám mohli poskytovat naše služby, získáváme od Vás informace včetně některých 
s povahou osobních údajů.  
 
Jedná se zejména o následující údaje: 
Jméno 
Příjmení 
Adresa 
Telefonní číslo 
Emailová adresa 
 
Tyto informace zpracováváme za účelem evidence účastníků jednotlivých akcí a také 
vyúčtování za naše služby. 
 

Jaké další údaje o vás ještě zpracováváme? 
 
Údaje tělesných parametrů, které jsou nutné pro správné určení a přípravu adekvátní 
velikosti bezpečnostního vybavení jako je například neopren nebo plovací vesta, ochranná 
neoprenová obuv. V tomto případě o vás zpracováváme a evidujeme údaje jako je výška a 
váha, velikost bot. Čistě z bezpečnostních důvodů. 
 
Audiovizuální materiály jako jsou fotografie ze sportovních akcí a kurzů. Tyto vybrané 
materiály mohou být použity k propagaci na webových stránkách nebo sociálních sítích viz 
Obchodní podmíny.  
 

Kde a jak zpracováváme vaše osobní údaje? 
 
Všechny vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou 
k poskytnutí našich služeb a jejich vyúčtování a to v elektronické podobě v zabezpečeném 
cloudovém účetním systému iDoklad (www.idoklad.cz) a v zabezpečeném cloudovém 
úložišti Google v rámci profesionální služby Gsuite spol. Google, kde veškerá námi uložená 

http://www.idoklad.cz/


data patří výhradně pouze nám. 
 
Naši dodavatelé těchto technických řešení deklarují svým klientům řádné zabezpečení dat, 
tak aby nedošlo k jejich neoprávněnému úniku, který by byl zásahem do Vašeho 
soukromého a osobního života nebo by mohl vést k újmě na Vašich právech. 
 
Dále některé osobní údaje zpracováváme v písemných dokumentech, které se vztahují k 
našemu smluvnímu vztahu a jeho průběhu po dobu konání akce. Tyto dokumenty jsou 
uloženy v zabezpečeném cloudovém úložišti spol. Google, kde je archivujeme po nezbytně 
nutnou dobu. Originál dokumentu, který je pořízen je po uložení do el. úložiště scartován 
(zničen), aby nemohlo dojít k úniku vašich osobních údajů. 
 

Vaše práva 
 

1. Právo být informován 
● Máte právo být informován o tom jak pracujeme s vašimi os. údaji. 

Transparentně a srozumitelnou formou. 

2. Právo na přístup 
● Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a jiným osobním informací, 

pokud je zpracováváme. Abyste mohli ověřit, že používáme vaše osobní 
údaje dle platných právních předpisů. 

3. Právo na opravu 
● Máte právo na opravu osobních údajů, pokud je evidujeme chybně nebo 

nepřesně. 

4. Právo na výmaz 
● Máte právo na výmaz svých osobních údajů, které o Vás evidujeme. Tzn. být 

takzvaně zapomenut, pokud neexistuje žádný oprávněný důvod k jejich 
dalšímu zpracování. Některé údaje musíme ovšem ze zákonných důvodů 
evidovat i nadále. Jedná se zejména o údaje, které figurují v našem účetnictví 
na již vydaných účetních a daňových dokladech. 

 

    5. Právo na stížnost 
● Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu ÚOOÚ.  

 
 
 

Zažijvodu.cz nikdy neposkytuje jakékoliv vaše osobní údaje třetím stranám!  


