Zásady ochrany osobních údajů pro zákazníky
TENIS CENTRA HEAD UHŘÍNĚVES
Tyto zásady ochrany osobních údajů pro zákazníky TENIS CENTRA HEAD UHŘÍNĚVES (dále jen
„Zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými
prostřednictvím webového rozhraní jdemenato.cz (dále jen „webové rozhraní“) a mobilní aplikace
JdemeNaTo (dále jen „mobilní aplikace“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.

Co jsou osobní údaje?
Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat
konkrétní fyzickou osobu.

1.2.

Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?
Při nakládání s vašimi osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České
republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR“) a zákonem
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

2. ZÍSKÁVÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1.

Kdo vaše osobní údaje spravuje a zpracovává?
Správcem vašich osobních údajů je společnost jPower8, s.r.o., se sídlem Husinecká
903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 24736481, DIČ: CZ24736481, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 170057.

2.2.

Jaké vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme?
Osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní a mobilní aplikace jsou:
§
§

2.3.

identifikační údaje, tj. jméno a příjmení
kontaktní údaje, tj. e-mailová adresa a telefonní číslo

Jakým způsobem vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme?
Své osobní údaje nám poskytujete zejména při zřízení uživatelského účtu do webového
rozhraní a mobilní aplikace. Osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky a jsou plně
zabezpečeny proti zneužití.

2.4.

Pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?
Osobní údaje zadané při založení uživatelského účtu můžeme bez vašeho výslovného
souhlasu zpracovávat výlučně na základě plnění smlouvy, a to za účelem umožnění
přístupu, správy a vedení uživatelského účtu. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat na
základě a za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční
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povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a na základě našeho oprávněného zájmu
pro účely ochrany našich právních nároků. Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než
pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho výslovného souhlasu.
2.5.

Po jak dlouhou dobu vaše osobní údaje využíváme?
Osobní údaje zadané v rámci registrace využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění
smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků.

3. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI
3.1.

Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů.
Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a
zejména k následujícím informacím:
- účel zpracování;
- kategorie zpracovávaných osobních údajů;
- příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;
- doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.

3.2.

Právo na opravu
Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat
bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

3.3.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a právo na výmaz
Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a požádat, abychom
vaše osobní údaje smazali. Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání,
jsme povinni vaší žádosti vyhovět. Zároveň tím však berete na vědomí, že v takovém
případě ztrácíte možnost využívat webové rozhraní a mobilní aplikaci pro rezervaci našich
hřišť.

3.4.

Jak můžete svá práva uplatnit?
Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich
kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného
odkladu.

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 28. května 2018.
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