VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH
ÚDAJOV
Tvoje údaje a bezpečnosť tvojich údajov sú pre nás veľmi dôležité. Preto s nimi
zaobchádzame veľmi starostlivo. V nasledujúcom odseku sa presne dozvieš, ktoré
údaje zbierame, kde ich ukladáme a na čo ich používame.

KONTAKTNÝ FORMULÁR
Ak nám pošleš otázku cez náš kontaktný formulár, potom budú tebou poskytnuté
údaje uložené na našom webovom serveri a budú použité len na zodpovedanie tvojej
žiadosti. Tvoje údaje nebudú postúpené trením stranám a nebudú použité ani na
reklamné účely. Všetky údaje uložené v tvojom dotaze sa vymažú automaticky
najneskôr po 12 mesiacoch.

1. KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA SPRACOVANIE ÚDAJOV A NA KOHO SA
MÔŽEŠ V PRÍPADE OTÁZOK OBRÁTIŤ?
Za spracovanie údajov je zodpovedná spoločnosť:
MALUfit GmbH, organizačná zložka
so sídlom: Pažitková 15820/1, 821 01 Bratislava
IČO: 51 800 667

2. AKÉ ÚDAJE SA SPRACÚVAJÚ A ODKIAĽ TIETO ÚDAJE
POCHÁDZAJÚ?
K osobným údajom patria:
meno, titul, dátum narodenia, pohlavie, kontaktné údaje (adresa, e-mail, telefónne
číslo), fotografia, korešpondenčné údaje, status člena, zákonný zástupca (pri
maloletom)

Ak máš u nás predplatné, spracúvajú sa okrem toho ešte nasledujúce údaje:
údaje o Tvojej členskej karte, platobné údaje (druh platby, bankové spojenie), údaje
o zdravotnom stave – dotazník kontraindikácii, lekárske potvrdenia v prípade ak nám
ich poskytneš, konzumácia v nápojovom bare, údaje o rezervovaných hodinách
s trénermi, dátum a čas Tvojich vstupov do našich štúdií

3. NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE A NA AKÉ ÚČELY SA SPRACÚVAJÚ
ÚDAJE?
Tvoje osobné údaje spracúvame za účelom uskutočnenia Tvojho tréningu.
Zdravotné údaje (lekárske potvrdenia) spracúvame len na ten účel, aby tréneri vedeli
prispôsobiť tréning zodpovedajúci Tvojmu zdravotnému stavu.
Okrem toho spracúvame Tvoje osobné údaje z dôvodu oprávnených záujmov, pokiaľ
pri zvážení záujmov Tvoje právo na zachovávaní mlčanlivosti o týchto údajoch nemá
prevahu nad našimi záujmami.. Naše oprávnené záujmy spočívajú v tom, aby sme ti
sprístupnili priamu reklamu o našich produktoch a službách. Súhlas so spracovaním
osobných údajov na účely reklamy môžeš kedykoľvek odvolať (bližšie v bode 6).
Osobné údaje sa spracúvajú aj na účely plnenia rôznych zákonných povinností.
Príkladmi pre takéto spracovanie údajov na základe zákonnej povinnosti sú:
●

vedenie riadneho účtovníctva

●

informovanie orgánov činných v trestnom konaní a súdov v prípade
podania podnetu.

4. KOMU SA TVOJE ÚDAJE POSKYTUJÚ ĎALEJ?
Pri vzniku zákonnej povinnosti poskytujeme osobné údaje verejným orgánom a
inštitúciám (napr. daňový úrad, súdy, prokuratúra).

5. AKO DLHO SA SPRACÚVAJÚ A UKLADAJÚ TVOJE ÚDAJE?
Tvoje osobné údaje spracúvame len tak dlho, ako je to potrebné. Len čo Tvoje údaje
už potrebné nie sú, budú automaticky vymazané. Osobné údaje potrebné na
splnenie zmluvy ukladáme v každom prípade len počas trvania celého obchodného
vzťahu a okrem toho v zmysle zákonných povinností uchovávania a
dokumentovania.

6. KONTAKT V PRÍPADE POTREBY

Budeme ťa podľa možností informovať o dôležitých udalostiach, ktoré môžu mať
vplyv na tvoj tréning (napr.: Prestavby, zastavenia prevádzky štúdií) a iných
dôležitých informáciách v súvislosti s tvojim členstvom (napr. e-mailom).

7. AKÉ MÁŠ PRÁVA?
Právo na informovanie
Pokiaľ spracúvame Tvoje osobné údaje, máš právo na informovanie ohľadom účelov
spracovania, o kategóriách spracovaných osobných údajoch, o príjemcoch týchto
osobných údajov, o trvaní uloženia, o právach, ktoré Ti prislúchajú, o pôvode
osobných údajov, ako aj o automatizovanom rozhodovaní.

Oprava a vymazanie
Si oprávnený požadovať opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,
ktoré sa týkajú Tvojej osoby. Si oprávnený požadovať vymazanie osobných údajov,
ktoré sa Ťa týkajú, pokiaľ sa spracúvanie údajov nevykonáva v súlade so zákonnými
predpismi, a pokiaľ z našej strany výmazu neodporujú žiadne právne záväzky.

Obmedzenie spracovania
Si oprávnený požadovať obmedzenie spracovania Tvojich údajov.

Prenositeľnosť údajov
Si oprávnený požadovať prenos Tvojich údajov, ktoré si nám poskytol, v
štruktúrovanom, obvyklom a strojovo čitateľnom formáte. Máš právo na to, aby sme
osobné údaje poskytli priamo zodpovednej osobe, pokiaľ je to technicky
realizovateľné.

Námietka
Z dôvodov, ktoré vyplývajú z osobitnej situácie, si kedykoľvek oprávnený vzniesť
námietku voči spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ťa týkajú. Ak vznesieš
námietku, nebudeme osobné údaje, ktoré sa týkajú Tvojej osoby, ďalej spracúvať,
okrem prípadu, že pre spracovanie vzniknú záväzné dôvody hodné ochrany, ktoré
prevažujú nad Tvojimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracovanie slúži
uplatneniu, výkonu alebo obhájeniu právnych nárokov. Pri vznesení námietky voči
spracovaniu na reklamné účely prestaneme v každom prípade údaje na tento účel
spracúvať.

Sťažnosť

Ak dôjde k porušeniu Tvojich práv týkajúcich sa ochrany osobných údajov, máš
právo vzniesť sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, +421 /2/ 3231 3214, E-mail:
ochrana@pdp.gov.sk.

