
 
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
Vytvořením rezervace v rezervačním systému společnosti Ignis Club s.r.o., IČ: 08914834, se            
sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno (dále jen jako “Ignis Club”), ve smyslu Nařízení              
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se              
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice             
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a zákona č.             
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasíte s tím,             
že Ignis Club, jakožto správce osobních údajů, bude zpracovávat tyto Vaše osobní údaje: 

 
● jméno a příjmení 
● e-mail 
● telefonní číslo 

 
Osobní údaje jsou zpracovávány v souvislosti s Vaší rezervací v Ignis Club a to v souladu s                 
čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. 
 
Údaje jsou zpracovávány na dobu neurčitou a to až do doby odvolání souhlasu s jejich               
zpracováním, ne však dříve než dnem následujícím po dni, na který byla provedena             
rezervace. 

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou            
zpracovávat také další osoby, jsou-li k tomuto pověřeny správcem. 

 
Vytvořením rezervace dále potvrzujete, že jste byl poučen/a o tom, že máte právo: 

● požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, žádat si kopii 
těchto údajů, 

● požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 
● vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

popřípadě požadovat omezení zpracování, 
● požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů, 
● na přenositelnost údajů, 
● v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním 

osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit 
na soud. 
 

V případě, že si přejete odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dle tohoto 
článku, můžete tak učinit písemně na emailové adrese: info@ignisclub.cz nebo na aktuální 
adrese sídla správce dle obchodního rejstříku. 
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