Úvodné ustanovenia
Zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“) obsahujú bližšie informácie o
spracúvaní osobných údajov v rámci plaDormy Crossﬁt Uránová
(www.crossﬁturanova.sk/), o právach osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané, a o
zodpovedajúcich povinnosPach a postupoch AK FUERZA, s. r. o., sídlom Uránová 2,
BraPslava 821 02 ako prevádzkovateľa plaDormy.
Crossﬁt Uránová je oprávnená Peto ZOOÚ meniť, pričom o prevedenej zmene
informuje užívateľov plaDormy uverejnením oznámenia o zmene ZOOÚ na plaDorme
spolu s ich novým znením. Užívatelia plaDormy sú povinní oboznámiť sa s novým
znením ZOOÚ.
Tieto ZOOÚ nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na plaDorme.
Deﬁnície pojmov
Zásady ochrany osobných údajov (ZOOÚ) deﬁnujú všeobecné pojmy a pravidlá
ochrany osobných údajov, ktoré aplikuje obchodná spoločnosť AK FUERZA, s. r. o.,
sídlom Uránová 2, BraPslava 821 02, pri spracúvaní
osobných údajov užívateľov plaDormy Crossﬁt Uránová (www.crossﬁturanova.sk/)a
ďalej pri spracúvaní osobných údajov.
Crossﬁt Uránová je prevádzkovateľom plaDormy a zároveň prevádzkovateľom
spracúvania osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.
Crossﬁt Uránová využíva pri spracúvaní osobných údajov aj služby a nástroje,
predovšetkým socware, sprostredkovateľov, ktorí sú bližšie idenPﬁkovaní ďalej v
týchto ZOOÚ.
Užívateľ plaDormy je každá fyzická osoba, ktorá sa registrovala na plaDorme alebo
poskytla svoje osobné údaje spoločnosP AK FUERZA iným spôsobom za účelom
používania plaDormy Crossﬁt Uránová.
Ochrana osobných údajov je súhrn technických, organizačných a personálnych
opatrení, ktoré Crossﬁt Uránová ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov,
prijal za účelom bezpečného spracúvania osobných údajov užívateľov plaDormy.
GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.04.2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov), ktoré sa aplikuje na spracúvanie osobných údajov v rámci EÚ, vrátane
Slovenskej
republiky.
Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorým sa popri GDPR riadi
spracúvanie osobných údajov v Slovenskej republike. Crossﬁt Uránová spracúva
osobné údaje užívateľov plaDormy spôsobom ustanoveným zákonom o ochrane
osobných údajov a GDPR a v ich medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných
práv a slobôd užívateľov, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej
dôstojnosP alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.
Osobné údaje sú údaje týkajúce sa fyzickej osoby ako je napríklad meno, priezvisko,
lokalizačné údaje, cookies alebo online idenPﬁkátor (ďalej len „OÚ“).

Informácie o spracúvaní OÚ

Užívateľovi, ktorého osobné údaje Crossﬁt Uránová spracúva, náležia práva
dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sú upravené
najmä v § 19 – § 28 tohto zákona (a ďalej v GDPR). Práva dotknutej osoby tvoria
predovšetkým Peto okruhy práv, ktoré si užívateľ môže uplatniť voči Crossﬁt Uránová
a. Právo na poskytnuHe informácií o spracúvaní OÚ, ktoré spočíva v
zodpovedajúcej povinnosP poskytnúť pri získavaní OÚ dotknutej osobe bližšie
informácie o ich spracúvaní, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane
osobných údajov.
b. Právo na prístup k spracúvaným OÚ, ktoré spočíva v možnosP požiadať o
vydanie potvrdenia o tom, že sú o danej dotknutej osobe spracúvané OÚ, v
rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.
c. Právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania OÚ, ktoré spočíva v
možnosP požiadať aby bez zbytočného odkladu vykonal opravu spracúvaných
OÚ týkajúcich sa danej dotknutej osoby, vymazanie týchto OÚ alebo
obmedzenie spracúvania týchto OÚ, v rozsahu a z dôvodov stanovených
zákonom o ochrane osobných údajov.
d. Právo na prenosnosť OÚ, ktoré spočíva v možnosP požiadať o odovzdanie OÚ
spracúvaných o danej dotknutej osobe v štruktúrovanej podobe a prenesenie
týchto údajov k inému prevádzkovateľovi spracúvania OÚ, ak je to technicky
možné.
e. Právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré spočíva v možnosP namietať voči
spracúvaniu tých OÚ, ktoré sú spracúvané na základe nevyhnutného
oprávneného záujmu (právny základ). Pokiaľ Crossﬁt Uránová nepreukáže
nevyhnutný oprávnený záujem na spracúvaní, nesmie OÚ namietajúcej osoby
ďalej spracúvať na daný účel.
f. Právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré spočíva v možnosP namietať voči
spracúvaniu tých OÚ, ktoré sú spracúvané na účel priameho markeHngu
vrátane proﬁlovania. Pokiaľ dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ na
účely priameho markePngu, nesmie Crossﬁt Uránová ďalej spracúvať OÚ
namietajúcej osoby na tento účel.
Vyššie uvedené práva si užívateľ môže uplatniť formou písomnej žiadosP adresovanej
Crossﬁt Uránová, prostredníctvom e-mailu (alebo automaPzovanej odpovede vo
forme optout v rámci e-mailu) alebo poštovej zásielky, prípadne telefonicky (aktuálne
kontaktné údaje sú uvedené na plaDorme v sekcii Kontakt).
Účel spracovania osobných údajov:
1. Registrácia do systému rezervácie tréningov. Klient poskytuje súhlas so
spracovaním osobných údajov dobrovoľne, počas celej doby platnosP
tejto registrácie. Klient má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne
odvolať, pričom toto odvolanie je platné dátumom jeho doručenia
poskytovateľovi. Po skončení platnosP registrácie sú osobné údaje klienta
odstránené zo systému Poskytovateľa, s výnimkou údajov uvedených na
daňových dokladoch pri fakturácii.
2. MarkePngové akPvity. Webová stránka Poskytovateľa využíva analyPcké
nástroje, na základe ktorých eviduje návštevnosť stránky a jej používanie.
Na základe týchto údajov nie je možné idenPﬁkovať konkrétneho
návštevníka stránky.
Záverečné ustanovenia

Používanie plaDormy Crossﬁt Uránová a s tým súvisiace poskytovanie OÚ je
dobrovoľné. Crossﬁt Uránová získava OÚ užívateľov iba v takom rozsahu, ktorý je
nevyhnutný na riadne zabezpečovanie služieb. Následkom neposkytnuPa OÚ je
nemožnosť využívania služieb resp. funkcionalít plaDormy v ich plnom rozsahu.
Pokiaľ Crossﬁt Uránová spracúva osobné údaje užívateľa na základe jeho súhlasu, má
užívateľ právo kedykoľvek a bezplatne tento súhlas odvolať – tzn. aj pred skončením
platnosP jeho udelenia. Odvolanie súhlasu vykoná užívateľ formou písomného
odvolania adresovaného Crossﬁt Uránová, prostredníctvom e-mailu alebo poštovej
zásielky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na portáli v sekcii Kontakt).

