Zásady ochrany osobních údajů
I.
Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení 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) (dále jen: „GDPR”) je Wah gwaan Prague dancehall
school, z. ú., IČ 093 82 984, se sídlem Molákova 577/34, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaný v
rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 894 (dále jen:
„správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Molákova 577/34, Karlín, 186 00 Praha 8
email: info@wahgwaanprague.com
telefon: +420 722 932 776
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické
osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo
identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo,
lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické,
genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
5. Správce nebude osobní údaje předávat žádným třetím stranám.
II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce
získal na základě plnění s Vámi uzavřené smlouvy.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění
smlouvy.
III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem a účelem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi
a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
2. Ze strany správce nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl.
22 GDPR.
IV.
Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících
ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů a
plnění zákonných povinností správce.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.
18 GDPR.
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• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
2. Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních
údajů , Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

V případě jakýchkoliv dotazů nebo žádostí o uplatnění výše uvedených práv nás prosím kontaktujte
prostřednictvím výš uvedených kontaktních údajů.
Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 18.12.2020.
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