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  ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI 
SYNERGY CLUB S.R.O. 

 

   

 Pečlivé zacházení s osobními údaji a jejich ochrana jsou pro společnost Synergy Club s.r.o. 
velice důležité. Tyto zásady zpracování osobních údajů mají za cíl informovat klienty 
společnosti Synergy Club s.r.o. jakým způsobem společnost Synergy Club s.r.o. jejich osobní 
údaje zpracovává.  

 

   

1. Správce osobních údajů   

   

1.1 Správcem osobních údajů je společnost Synergy Club s.r.o., IČ: 030 91 945, se sídlem 
Stroupežnického 3181/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227304 (dále jen „společnost“).  
 
Společnost jako správce osobních údajů určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se 
osobní údaje klientů zpracovávají. 

 

   

2.  Zpracovávané osobní údaje, účel zpracování a právní důvod zpracování   

   

2.1. Společnost zpracovává osobní údaje klientů za různými účely. Společnost zpracovává osobní 
údaje klientů pouze tehdy, pokud má k tomuto zpracování právní důvod.  

 

   

2.2 A) Základní identifikační údaje klientů  

   

 Osobní údaje 
 

- jméno a příjmení 
- datum narození 
- e-mail  
- telefonní číslo 

 

Účel zpracování 
 

- sjednání a plnění 
příslušné smlouvy 

- komunikace mezi 
společností 
a klientem  

- evidence a vymáhání 
případných 
pohledávek 

- plnění zákonných 
povinností 
společnosti 

 

Právní důvod zpracování 
 

- zpracování nezbytné 
pro plnění smlouvy 

- zpracování nezbytné 
pro plněné právních 
povinností 
společnosti  

 

 

   

 B) Údaje vztahující se k osobnímu tréninku   

   

 Osobní údaje 
 

- jméno a příjmení 
- datum narození 
- e-mail  
- telefonní číslo 
- profese 
- věk 
- zdravotní stav  

Účel zpracování 
 

- plnění příslušné 
smlouvy 

- správné nastavení a 
vedení osobního 
tréninku 

Právní důvod zpracování 
 

- zpracování nezbytné 
pro plnění smlouvy 

- souhlas klienta 

 

   

 C) Bezpečností údaje   

   

 Osobní údaje 
 

- záznamy 
z kamerového 
systému 

Účel zpracování 
 

- ochrana majetku 
společnosti, klientů a 
třetích osob 

Právní důvod zpracování 
 

- oprávněný zájem 
společnosti 
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 D) Údaje pro marketingové účely společnosti   

   

 Osobní údaje 
 

- jméno a příjmení 
- datum narození 
- e-mail  
- telefonní číslo 

 

Účel zpracování 
 

- zasílání 
marketingových a 
obchodních sdělení 

- podpora a propagace 
společnosti 

Právní důvod zpracování 
 

- oprávněný zájem 
společnosti 
 

 

   

3.  Zdroje osobních údajů   

   

3.1 Společnost získává osobní údaje klientů výlučně od klientů samotných.   

   

4.  Délka uchování osobních údajů   

   

4.1 Společnost uchovává osobní údaje klientů pouze po dobu, po kterou tyto potřebuje ke 
stanovenému účelu.  
 
V případě, že je právním důvodem ke zpracování osobních údajů souhlas klienta, uchovává 
společnost osobní údaje po dobu uvedenou v klientem poskytnutém souhlasu, nejdéle však 
do odvolání tohoto souhlasu klientem.  

 

   

5.  Forma uchovávání osobních údajů   

   

5.1 Osobní údaje klientů jsou uchovávány v elektronické i písemné formě s dostatečným 
technickým i organizačním zabezpečením s přihlédnutím k danému účelu. 

 

   

6. Předávání osobních údajů třetím osobám a sdílení osobních údajů    

   

6.1 Společnost sdílí osobní údaje klientů pouze se svými zaměstnanci, kteří mají oprávnění k 
přístupu k těmto údajům. Všichni zaměstnanci jsou vázáni povinností mlčenlivosti. 

 

   

6.2 Společnost využívá některé externí poskytovatele služeb, kteří pro společnost zajišťují 
zejména účetnictví a IT služby. Pro účely plnění povinností těchto externích poskytovatelů jim 
musí být některé osobní údaje předány.  
 
Externí poskytovatelé služeb jsou společností prověřeni a poskytují dostatečné záruky s 
ohledem na důvěrnost a ochranu osobních údajů klientů. Se všemi těmito poskytovateli má 
společnost uzavřené písemné smlouvy o zpracování osobních údajů, v nichž se 
poskytovatelé zavázali k ochraně osobních údajů a dodržování standardů společnosti pro 
zabezpečení osobních údajů. 

 

   

6.3. Společnost nepředává osobní údaje klientů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).   

   

7.  Práva klientů v souvislosti se zpracováním osobních údajů společností   

   

7.1  V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají klienti následující práva:  
 

- právo na podání informace o zpracování osobních údajů v nezbytném rozsahu (čl. 13 
nařízení Evropské parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „nařízení“); 

- právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení); 
- právo na opravu či doplnění nepřesných osobních údajů (čl. 16 nařízení); 
- právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 nařízení); 
- právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 nařízení); 
- právo na odvolání poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů; 
- právo na výmaz osobních údajů – právo být zapomenut (čl. 17 nařízení); 
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- obrátit se na dozorový úřad (ÚOOÚ) v případě, kdy budete mít podezření, že jsou 
Vaše osobní údaje zpracovávány protiprávně. 

   

8.  Kontakt na společnost   

   

8.1 V případě jakýchkoli dotazů týkajících se ochrany osobních údaje a těchto zásad zpracování 
osobních údajů se na společnost můžete obrátit na e-mail: info@synergyclub.cz. 

 

   

9. Změny zásad zpracování osobních údajů   

   

9.1 Společnost může tyto zásady zpracování osobních údajů změnit a/nebo aktualizovat. Aktuální 
znění je vždy dostupní na internetových stránkách společnosti.  

 

   

   

   

    
                                                                                        Synergy Club s.r.o. 

 

 

 


