Základní informace
Správce osobních údajů
Jsme škola bojových umění KSCM Brno z.s.., se sídlem Adresa: Cejl 76 Brno IČO: 70 444
811, 73, a zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete.

Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní
údaje
Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

Registrace na nábor: Kurzy jsou omezeny počtem lidí a proto v prvé řadě zpracováváme vaše osobní
údaje k tomu, abychom vám zabezpečili dostatek místa v našich kurzech. Udělení vašeho jména,
přijmení a email se počítá jako jedno místo v kurzu.
Marketingová činnost: E-mail marketing: e-mailová obchodní sdělení vám zasíláme na
základě vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že
zavoláte na naši infolinku dostupnou na tel. 777 114 441 nebo 777 110 203 nebo nám
napíšete na info@krav-magabrno.cz

Osobní údaje zpracováváme na těchto právních
podkladech
Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) zpracováváme vaše osobní
údaje na základě vašeho souhlasu se zpracováním osobních ůdajů. Pokud nám souhlas
neudělíte nic vám neposíláme. Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních
údajů, můžete jej kdykoliv odvolat prostřednictvím infolinky dostupné na tel. 777 114
441 nebo 777 110 203 nebo nám napíšete na info@krav-magabrno.cz

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?
V prvé řadě budeme vaše údaje zpracovávat po celou dobu kdy budete navštěvovat naše
kurzy. V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou
vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového
souhlasu. V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, tak vaše osobní údaje
budeme zpracovávat po dobu 7 let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich
dalším zasíláním. Tento nesouhlas můžete snadno vyjádřit tím, že zavoláte na naši
infolinku dostupnou na tel. 777 114 441 nebo 777 110 203 nebo nám napíšete na
info@krav-magabrno.cz

Zabezpečení osobních údajů
Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav
technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak
pravidelně aktualizována.

