PROHLÁŠENÍ O OCHRANÌ OSOBNÍCH ÚDAJÙ PRO ZÁKAZNÍKY
1. Kdo nese odpovìdnost za vaše osobní údaje
Toto Prohlášení o ochranì osobních údajù se vztahuje na osobní údaje zákazníkùViktora Kohouta (dále jen „CK“). Správcem osobních údajù ve smyslu úèinných právních
pøedpisù jev závislosti na tom, s kým byla uzavøena smlouva buï
a) Viktor Kohout, IÈO: 18465820, se sídlem Litovel, Bezruèova 923/11 nebo
b) CK Viktor Kohout s.r.o., IÈO:02287951, se sídlem Bezruèova 923/11, 784 01 Litovel, spoleènost zapsaná u Krajského soudu v Ostravì pod sp. zn. 57596.
Pokud se rozhodnete využít služeb CK, mùže docházet ke zpracování osobních údajù, toto zpracování bude vždy probíhat v souladu s tímto prohlášením.

2. Osobní údaje, které o vás shromažïujeme
Termínem „osobní údaje“ v tomto Prohlášení o ochranì osobních údajù se rozumí informace, které se vás týkají a které nám umožòují vás identifikovat buï pøímo, nebo
v kombinaci s dalšími informacemi, které mùžeme mít k dispozici. Tyto informace získáváme pøímo od vás. Mùžeme o vás shromažïovat následující osobní údaje:
• vaše jméno a kontaktní údaje (pøíjmení, køestní jméno, další jméno/jména, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní èísla,
• datum narození,
• èíslo cestovního pasu,
• komunikace, kterou si s námi vymìòujete (napøíklad e-maily, dopisy, telefonáty nebo pøíspìvky a zprávy na sociálních médiích),
• v pøípadì nezletilých dìtí, úèastnících se dìtských táborù, budou zpracovávány tyto údaje: jméno a pøíjmení dítìte, datum narození, kontaktní informace na zákonného
zástupce èi oprávnìnou osobu, adresa trvalého pobytu, poskytovatel zdravotních služeb – název a adresa, informace o zdravotním pojištìní, zdravotní zpùsobilost dítìte,
informace o oèkování, alergie, dlouhodobé užívání lékù, a další dùležité informace o zdravotním stavu dítìte, které jsou nutné pro zajištìní a poskytnutí zdravotní péèe
a ošetøení v pøípadì zdravotních problémù dítìte.

3. Jak a proè používáme osobní údaje, které shromažïujeme
Vaše osobní údaje používáme pro následující úèely:
• Pro plnìní smlouvy
Když se rozhodnete využít služeb CK, používáme vaše osobní údaje za úèelem vyøízení vaší objednávky a plnìní smlouvy, kterou jste s námi uzavøeli. Mùžeme vás
kontaktovat e-mailem a/nebo SMS, abychom vás informovali o stavu vaší objednávky. Tím plníme své smluvní závazky vùèi vám.
• Abychom vás informovali o našich nabídkách, které by se vám mohly líbit
Pokud jste již døíve využili služebCK, mùžeme vám e-mailemzasílat informace o našich výrobcích a nabídkách. Informace, které o vás máme k dispozici (vèetnì historie
nákupù), mùžeme využít k vytvoøení pøedstavy o vašich preferencích, abychom vám posílali informace o nabídkách, které jsou pøizpùsobeny pøímo vám na míru. Splòuje
to naše obchodní zájmy efektivního nabízení našich služeb. Pokud od nás nechcete dostávat marketingová sdìlení (napø. e-maily), prosím, kontaktujte nás. Uvedeným
zpracováním sledujeme naše oprávnìné zájmy, kterými jsou pøímý marketing v souvislosti s vašímpøedchozímvyužitím služebCK.
• Pro zlepšení našich služeb, splnìní našich administrativních cílù a ochranu obchodních zájmù
Mezi obchodní úèely, pro které budeme používat vaše osobní údaje, patøí úèetnictví, fakturace, bezpeènostní a právní úèely, statistické a marketingové analýzy, testování
systémù, údržba a vývoj. Bude to zahrnovat použití vašich osobních údajù v zájmu splnìní našich zákonných povinností, napøíklad povinnosti uchovávat záznamy
pro daòové a auditorské úèely.
• Pro ochranu zvláštních zájmù úèastníkù akcí
Ve výjimeèných pøípadech, zejména tam, kde to právní pøedpisy vyžadují, mùžeme vyžadovat váš souhlas se zpracováním osobních údajù pro zvláštní úèely. Jedná
se zejména o zpracování údajù o zdravotním stavu nezletilých. Údaje o zdravotním stavu nezletilých zpracováváme pro zajištìní bezpeènosti bìhem akcí konaných CK – a to
jak bezpeènosti dalších úèastníkù, tak bezpeènosti subjektù údajù. V pøípadì neposkytnutí údajù je možné, že vám bude poskytnutí služby odmítnuto; ochrana zdraví
nezletilých je zde naprostou prioritou.
Pokud máte námitky proti používání vašich osobních údajù pro výše uvedené úèely, prosím, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@bavi.cz. Pøestože je vaše rozhodnutí
poskytnout nám své osobní údaje je obecnì dobrovolné, pokud nám urèité informace neposkytnete, nemusíme schopni splnit nìkteré z cílù uvedených v tomto Prohlášení
o ochranì osobních údajù. Napøíklad pokud nebudeme znát vaše èíslo pasu, nebudeme pro vás schopni zajistit objednanou dovolenou v zahranièí. Nìkteré osobní údaje,
které potøebujeme pro ochranu zvláštních zájmù (jako je zdravotní stav nezletilých úèastníkù tábora) podléhají udìlení souhlasu s poskytnutím tìchto údajù. V pøípadì
neposkytnutí údajù je možné, že vám bude poskytnutí služby odmítnuto; ochrana zdraví nezletilých je zde naprostou prioritou.

4. Jak mùžeme sdílet nebo pøevádìt shromáždìné údaje
Vaše osobní údaje mùžeme sdílet s:
• dodavateli, kteøí nám poskytují své služby, aby nám pomohli provozovat naši obchodní èinnost a zlepšovat naše služby a zkušenosti zákazníkù; (napø. letecké spoleènosti,
hotely, IT dodavatelé)
• vládními orgány.
Údaje budeme takto sdílet pouze pro výše uvedené úèely a v souladu s našimi konkrétními právními povinnostmi.

5. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje
Informace týkající se pøedchozího využití služeb CK budeme uchovávat po dobu 10 let nebo do uzavøení daòového auditu, podle toho, která ze skuteèností nastane pozdìji.
Správce mùže dále zpracovávatvaše osobní údaje, pokud jste stále aktivní, tj. využíváte služeb CK Pøi rozhodování o tom, jak dlouho uchovávat osobní údaje poté,
co pøestanete být u nás aktivní, vezmeme v úvahu veškeré trvalé závazky, které mùžeme mít (napø. uchovávání informací pro úèely úèetnictví), nebo dobu potøebnou
k zahájení nebo obhajobì pøípadných právních nárokù. Pokud chcete znát konkrétnìjší èasové lhùty, prosím, kontaktujte nás. Zpracovávání vašich osobních údajù pro
úèely pøímého marketingu ukonèíme, pokud máte proti takovému zpracovávání vašich údajù jakékoli námitky, pokud nám oznámíte, že si nadále nepøejete, abychom dále
vaše údaje pro úèely pøímého marketingu zpracovávali. Rovnìž nebudeme nadále zpracovávat vaše osobní údaje za úèelem pøímého marketingu v pøípadì, že jste
v minulosti udìlili souhlas s takovým zpracováním a tento souhlas odvoláte.

6. Vaše práva
Máte právo požadovat pøístup k osobním údajùm, které o vás uchováváme, a nápravu veškerých nepøesností týkajících se vašich osobních údajù. Máte také právo omezit
zpracovávání vašich osobních údajù, pøevést vaše osobní údaje na jiného správce, pokud to právní pøedpisy umožòují, nebo nechat vaše osobní údaje smazat v tìch
pøípadech, kdy nám právní pøedpisy neukládají nadále vaše osobní údaje zpracovávat.
Pokud máte jakýkoli problém nebo stížnost ohlednì toho, jakým zpùsobem zpracováváme vaše osobní údaje, prosím, kontaktujte nás. V pøípadì, že se nám nepodaøí
problém vyøešit, obrate se na Úøad pro ochranu osobních údajù na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

7. Jak nás kontaktovat
Pokud máte jakékoli dotazy, pøipomínky nebo požadavky týkající se tohoto Prohlášení o ochranì osobních údajù, zašlete, nám, prosím, email na adresu info@bavi.cz
nebo dopis na výše uvedenou poštovní adresu.

8. Zmìny tohoto Prohlášení o ochranì osobních údajù
Mùžeme pravidelnì provádìt zmìny tohoto Prohlášení o ochranì osobních údajù. Veškeré nové verze tohoto Prohlášení o ochranì osobních údajù zveøejníme na našich
webových stránkách.

