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Informace o zpracování osobních údajů – Taneční seznamka 

 

I. Úvodní ustanovení 

1. Taneční seznamka na adrese www.vavruska.info/seznamka (dále jen „taneční seznamka“) je 

provozována společností Taneční škola Vavruška s.r.o., IČ: 06152384, DIČ: CZ06152384, se 

sídlem Karlovo náměstí 317/5, 120 00 Praha 2, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v 

Praze, oddíl C, vložka 277123 (dále také jen „správce“). Správce tímto informuje všechny 

účastníky taneční seznamky o nakládání s osobními údaji, které do taneční seznamky vstupují. 

 

2. Informace zde obsažené jsou připraveny v souladu se zásadou transparentnosti a 

srozumitelnosti dle nařízení GDPR a související legislativy. V případě, že bude dotčený subjekt 

údajů potřebovat některou část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování 

osobních údajů, lze se na správce obrátit na e-mailové adrese gdpr@vavruska.info. 

 

II. Rozsah zpracování osobních údajů 

1. V rámci taneční seznamky jsou zpracovávány tyto osobní údaje: 

a. povinné pro účast na seznamce: jméno, emailová adresa, pohlaví, věk, pokročilost 

v tanci, druh zájmu o tanec, 

b. dobrovolné pro zvýšení úspěšnosti seznámení: vlastní fotografie, odkaz na vlastní 

účty na sociálních sítích, vlastní text. 

 

2. Na webových stránkách správce účastníky seznamky nesleduje, takže se ke správci dostanou 

pouze osobní údaje, které jsou výslovně sděleny. 

 

III. Účely a doby zpracování osobních údajů 

1. Správce zpracovává výše uvedené kategorie osobních údajů za účelem realizace seznamky jako 

plnění bezúplatné smlouvy, což představuje registraci do seznamky, ověření účtu zpět emailem, 

kontrolu souladu údajů a textu inzerátu s dobrými mravy a s předmětem činnosti správce 

(správce si vyhrazuje právo rozhodnout o nezveřejnění a smazání údajů), zveřejnění na veřejně 

přístupné stránce taneční seznamky, ponechání zveřejněné po dobu dvou měsíců či kratší dle 

žádosti subjektu údajů. Následně jsou poskytnuté osobní údaje smazány. 

 

IV. Právní základ pro zpracování osobních údajů 

1. Dle právních předpisů je zákonnost zpracování dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je 

zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění zákonné povinnosti, pro 

ochranu oprávněných zájmů nebo zpracování probíhá na základě uděleného souhlasu. 

Jednoduchý titul pro zpracování byl popsán výše. V případě zájmu je možné požádat o bližší 

popis či odpověď na konkrétní dotaz. 
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V. Předávání osobních údajů třetím osobám 

1. Osobní údaje mohou být v rámci zákonných mezí poskytnuty orgánům státní správy na jejich 

žádost o součinnost. 

 

2. Osobní údaje mohou být dále předány pro realizaci taneční seznamky subdodavatelům a 

zpracovatelům správce, jako jsou například grafické studio, poskytovatel hostingu a webových 

služeb, programátor taneční seznamky. Předání osobních údajů bude vždy v souladu se zásadou 

minimalizace a pouze za konkrétním vyjádřeným účelem. 

 

3. Osobní údaje poskytnuté v rámci taneční seznamky nejsou správcem užívány k obchodním 

nabídkám ani předávány dalším subjektům za účelem nabízení služeb třetích osob. Osobní údaje 

nejsou předávány ani do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani do 

žádné mezinárodní organizace. 

 

VI. Původ a způsob zpracování osobních údajů 

1. Správce osobní údaje získává výhradně online od subjektu údajů vyplněním 

registračního formuláře pro taneční seznamku. Osobní údaje jsou ověřovány zpětným 

potvrzovacím emailem s aktivním způsobem potvrzení správnosti údajů. Subjekt je povinen 

poskytnout pouze vlastní, pravdivé a přesné osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost 

poskytnutých osobních údajů je zodpovědný subjekt údajů. Správce za správnost poskytnutých 

údajů nenese odpovědnost. Při zadávání osobních údajů správce předpokládá morální a etické 

jednání každé zúčastněné osoby. 

 

2. Pokud by došlo k mylnému zadání či užití osobních údajů, lze kdykoliv oslovit správce a osobní 

údaje v souladu s právy subjektu opravit, vymazat či jinak zjednat nápravu.  

 

3. Osobní údaje jsou zpracovávány v tištěné a v elektronické podobě, správce neprovádí 

automatizované rozhodování či profilování. 

 

VII. Práva subjektů údajů související se zpracováváním 

1. Subjekty osobních údajů, že mají v souvislosti s ochranou osobních údajů tato práva (pro 

jednoduchost jsou práva uvedena katalogově a podrobný rozpis práv lze nalézt například na 

https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaju/d-27276/p1=4744): 

a) požadovat přístup k osobním údajům, 

b) na opravu poskytnutých osobních údajů, 

c) na výmaz poskytnutých osobních údajů, 

d) na omezení zpracování osobních údajů, 

e) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), 

f) právo na přenos osobních údajů na jiného správce, 

g) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. 
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2. Jednotlivá práva lze uplatnit zasláním žádosti na adresu gdpr@vavruska.info, písemně na 

korespondenční adrese Palác Charitas, Karlovo nám. 5, 120 00 Praha 2 nebo osobně na této 

adrese, kde jsou také k dispozici jednoduché formuláře. 

 

3. V případě, že by se subjekt údajů domníval, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, 

které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými 

právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, 

může: 

a. požádat správce o vysvětlení, a to e-mailem na adresu gdpr@vavruska.info, 

b. vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu 

gdpr@vavruska.info, aby správce zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. 

blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). 

Správce o námitce neprodleně rozhodne a informuje subjekt údajů. Nevyhoví-li 

správce námitce, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu 

osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění obrátit se se svým 

podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. 

 

4. Správce na případnou žádost odpoví a poskytne informace o přijatých opatřeních co nejdříve, 

nejpozději však do jednoho měsíce. V případě potřeby a zejména s ohledem na počet žádostí či 

složitost je správce oprávněn lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O případném prodloužení, 

stejně tak o jeho důvodech, správce informuje. 

 

5. Pokud subjekt údajů uplatní některé z práv výše uvedených, má správce právo žádat prokázání 

totožnosti subjektu údajů. V případě pochybností však správce v rámci taneční seznamky 

preferuje výmaz osobních údajů. Správce doporučuje zasílat žádosti z e-mailové adresy subjektu, 

která byla dříve předána správci v rámci registrace. 

 

6. Správce je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie 

zpracovávaných osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím 

spojené. 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 

1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním 

řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení 

případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi subjektem a správcem jsou 

příslušné české soudy. 

 

V Praze dne 6. 9. 2019. 
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