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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ BABY CLUBU KATKA 

Společnost Baby club Katka sdružující společníky (i) Nikol Konečnou (IČO: 140 27 852, se sídlem Křídlovická 
373/74, 603 00 Brno – Staré Brno); (ii) Kateřinu Konečnou (IČO: 621 66 271, se sídlem U kina 207, 687 24 
Uherský Ostroh – Ostrožské Předměstí) a (iii) Hanu Daňkovou (IČO: 173 05 331, se sídlem Prokopa Holého 757, 
686 06 Uherské Hradiště) („Baby club Katka“ nebo „Společnost“), zpracovává Vaše osobní údaje a osobní údaje 
Vašeho dítěte / Vašich dětí v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 a v souladu s dalšími souvisejícími právními předpisy. 

Vaše osobní údaje Baby club Katka zpracovává následovně: 

Účel zpracování osobních údajů Prezentace fotografií na facebookovém či instagramovém 
profilu Baby clubu Katka, online veřejném úložišti či 
streamovací platformě (např. Rajče, youtube.com) a na 
webových stránkách Baby clubu Katka za účelem 
propagace Baby clubu Katka i pro osobní užití klienty Baby 
clubu Katka. 

Právní základ pro zpracování Souhlas se zpracováním osobních údajů a s pořízením 
audiovizuálních záznamů v průběhu kurzů plavání. 

Kategorie osobních údajů Podoba (fotografie, audio či video nahrávky). 

Je poskytnutí Vašich osobních údajů zákonným nebo 
smluvním požadavkem? 

Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným nebo 
smluvním požadavkem. 

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme? Po dobu 3 let od udělení souhlasu se zpracováním 
osobních údajů nebo do odvolání souhlasu. 

 

Účel zpracování osobních údajů Vedení evidence a docházky účastníků kurzů plavání Baby 
clubu Katka. Evidence úhrad za poskytnuté služby Baby 
clubu Katka a plnění souvisejících zákonných povinností. 

Právní základ pro zpracování Zajištění řádného splnění závazkového vztahu ze smlouvy 
o poskytnutí služeb Baby clubu Katka. 

Kategorie osobních údajů Identifikační a kontaktní. 

Je poskytnutí Vašich osobních údajů zákonným nebo 
smluvním požadavkem? 

Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním 
požadavkem, a pokud je neposkytnete, můžete tím 
způsobit, že s Vámi nebude uzavřena smlouva nebo již 
uzavřenou smlouvu nebude možné splnit. 

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme? Po dobu 3 let od ukončení poskytování služeb Baby clubu 
Katka. 

 

Účel zpracování osobních údajů Přímý marketing (obchodní sdělení, newsletter) 

Právní základ pro zpracování Oprávněný zájem Baby clubu Katka na poskytování 
přímého marketingu, zejména na možnosti posílat Vám, 
jako klientovi Baby clubu Katka, obchodní sdělení (včetně 
newsletterů) související s poskytnutými službami. 
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Kategorie osobních údajů Identifikační a kontaktní údaje. 

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme? Po dobu 3 let od ukončení poskytování služeb Baby clubu 
Katka nebo do vyjádření nesouhlasu se zpracováním 
osobních údajů pro tento účel. 

 

Z jakých zdrojů získáváme osobní údaje? 

Vaše identifikační a kontaktní osobní údaje získáváme přímo od Vás a některé Vaše osobní údaje mohou být 
získávány z veřejně dostupných zdrojů. Fotografie, audio či video nahrávky pořizujeme v průběhu kurzů plavání 
Baby clubu Katka (instruktorky, externí poskytovatel služeb). 

Kdo bude mít přístup k Vašim údajům? 

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty zejména externím subjektům, které poskytují Baby clubu Katka služby 
vedení účetnictví a další související služby. 

Dále mohou být Vaše osobní údaje na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, vždy v nezbytném rozsahu a v 
mezích zákona. 

Fotografie, audio či video nahrávky mohou být zpřístupněny veřejnosti na výše uvedených platformách. 

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů? 

• právo na přístup k osobním údajům, na jehož základě od Společnosti můžete zejména získat informace, zda 
jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a 
komu byly tyto Vaše údaje případně zpřístupněny; 

• právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů; 

• právo na výmaz údajů, například v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li Vaše osobní údaje 
zpracovávány nezákonně; 

• právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů; 

• právo na přenositelnost údajů, na jehož základě můžete získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve 
strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů; 

• právo vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě zpracovávání osobních údajů na 
základě oprávněného zájmu Společnosti; a 

• právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 


