
 

Ochrana osobních údajů a GDPR 

Pokud jste mým zákazníkem, návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za 

jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v 

souvislosti s GDPR (nařízení o ochraně osobních údajů).  

 

Kdo je správce? 

Jsem Dušan Drexler, se sídlem Chebská 251/10, Mariánské Lázně, 353 01, IČ 68806175 (dále jen jako 

„online-doucovani.cz“) a provozuji webovou stránku online-doucovani.cz. Vaše osobní údaje 

zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak 

dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.  

Kontaktní údaje  

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle 

+420 604 534 382 v pracovní dny od 16,00 - 20,00 nebo na e-mailu: info@online-doucovani.cz 

Prohlášení  

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované 

platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:  

• budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především 

oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plním dle 

článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,  

• umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně 

osobních údajů a GDPR. 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování  

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů: 

 

● poskytování služeb: e-mail, jméno a telefonní číslo nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (rezervace 

hodin, zasílání faktur, okamžité komunikace se studentem v případě zrušení lekce ze strany lektora 

apod.). 

 

● vedení účetnictví – jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji k tomu, 

abych vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. 

 

● marketing – nebudeme používat vaše údaje k marketingovým účelům (zasílání newsletterů apod.) 

 

 


