Podmínky užití osobních údajů – www.fitness-trenink-doma.cz
Provozovatel se řídí při provozu těchto stránek zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů v platném znění. Provozovatel si vyhrazuje právo v rámci provozu těchto stránek, se
svolením uživatele, evidovat a archivovat údaje poskytnuté uživateli těchto stránek.
1. Údaje poskytnuté uživatelem Provozovatel zpracovává pouze za účelem evidence, usnadnění
komunikace s uživatelem a zasílání informací o poskytovaných službách. Pokud si uživatel nepřeje,
aby provozovatel dále uchovával jím poskytnutá osobní data, ve své databázi, e-mailem zaslaným na
adresu info@fitness-trenink-doma.cz s vyjádřením nesouhlasu s uchováváním jeho osobních údajů
Provozovatelem, dojde k vymazání jeho osobních údajů z databáze.
2. Poskytnutím požadovaných údajů dává uživatel souhlas s jejich zpracováním v rozsahu daném
registračním formulářem. Pokud uživatel neposkytne požadované údaje, nemá možnost využít všech
funkcí nabízených na těchto stránkách. Žádné jiné důsledky toto neposkytnutí nemá.
3. Poskytnuté údaje Provozovatel považuje za důvěrné a používá je pouze k účelům, ke kterým byly
poskytnuty, tj. i pro účely zasílání obchodních sdělení Provozovatele. Pokud si uživatel nepřeje, aby
mu byla Provozovatelem zasílána obchodní sdělení, e-mailem s vyjádřením nesouhlasu zaslaným na
adresu info@fitness-trenink-doma.cz dojde k jeho vymazání z databáze uživatelů, kteří souhlasí se
zasíláním obchodních sdělení.
4. Údaje uživatelů Provozovatel zpracovává jak automatizovaně, tak ručně, prostředky k tomu
určenými. Fyzické úložiště údajů se nachází v České republice.
5. Při zpracování údajů poskytnutých uživateli Provozovatel vychází z předpokladu, že údaje poskytnuté
uživateli jsou přesné a pravdivé. Uživatelé nesou odpovědnost za jejich přesnost a pravdivost.
Společnost si vyhrazuje právo (nikoliv povinnost) aktualizace údajů i na základě informace od třetích
stran.
6. Provozovatel se zavazuje přijmout taková bezpečnostní opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému
nebo nahodilému přístupu k datům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k
jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Provozovatel zajišťuje
bezpečnost souborů s uloženými údaji využitím kombinace opatření - personální, organizační,
administrativní, technické/fyzické (objektové), počítačové a komunikační bezpečnosti.
7. Uživatel má právo přístupu k přehledu osobních údajů o něm zpracovávaných. Jednou ročně má
nárok požádat o bezplatné zaslání aktuálního přehledu svých osobních údajů.
8. V případě, že se tyto webové stránky stanou předmětem prodeje, či převodu a dojde ke změně
provozovatele, dochází k převodu zároveň s databází včetně osobních údajů uživatelů. Případný
nabyvatel bude vázán stejnými podmínkami zde uvedenými. V případě, že si uživatel při změně
provozovatele a majitele těchto stránek již více nepřeje uchovat svá osobní data v databázi, nechť
zašle email požadující vymazání jeho osobních údajů na adresu info@fitness-trenink-doma.cz.
9. Provozovatel si dovoluje apelovat na uživatele, aby se při opuštění serveru vždy řádně odlogovali a
aby byli opatrní na svoje přihlašovací jméno a heslo.
10. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv upravit tato pravidla. V případě změny pravidel jsou
uživatelé o této změně informováni na těchto webových stránkách.
Svou registrací Uživatel dává souhlas se zpracováním osobních údajů, které poskytl v průběhu registrace
a souhlasí s Podmínkami ochrany osobních údajů.

