
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

1. Udělujete tímto souhlas provozovateli webu statusfit.cz a poskytovateli služeb Status Fit: David Bokůvka, IČ: 07250517 a Iva Bokůvka,  

IČ: 07587333 se sídlem Nádražní 1090/75, České Budějovice 370 04. (dále jen "Správce"), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen GDPR) zpracovávala tyto osobní údaje: 

 jméno a příjmení 

 název společnosti 

 e-mail 

 telefonní číslo 

 adresu bydliště 

2. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem kontaktování vaši osoby se záměrem zodpovězení vašeho dotazu, domluvě na 

konzultacích, při rezervaci osobních a skupinových tréninků, termínu masáže, objednání jídelníčku, workshopu, kurzu, přednášky a následné 

vystavení faktury s vašimi kontaktními údaji. Následně pro informování o workshopech, mimořádných akcích a aktivitách spojených 

s poskytováním našich služeb. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání souhlasu. 

 

3. Potvrzením tohoto dokumentu udělujete souhlas správcům služeb pořizovat dokumentaci, video záznamy, fotografie během 

poskytovaných služeb za účelem marketingu při zveřejňování a označení osoby na sociálních sítích spravovaných pod značkou Status Fit. Dále 

za účelem specializované diagnostiky, zkoumání a při vzdělávacích programech ve formě kurzů, workshopů a přednášek. V souladu 

s podmínkami ochrany osobních údajů GDPR. 

 

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na adresu 

statusbefit@gmail.com nebo písemně na adresu Správce. 

 

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i osoby zajišťující marketingové 

služby pro Správce. Správce nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

 

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: 

 vzít souhlas kdykoliv zpět 

 požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme 

 požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů 

 vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit 

 požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů 

 v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro 
ochranu osobních údajů 

 


