Přihlašování: informace a podmínky
Ochrana osobních údajů

 řihlašování a platba:
P
Na kurzy, lekce, workshopy, pobyty se registrujte skrze online formulář na
webových stránkách. Po registraci obdržíte informační email s podrobnostmi
týkajícími se platby a rezervace místa na kurzu,lekci, workshopu, pobytu.
Pokud Vám email nedorazil je možné, že zapadl do spamu, zkuste ho prosím
prohlédnout. V případě, že jste registrační email neobdrželi, mě prosím
kontaktujte na li.lida@seznam.cz.
Registrace
je závazná. Místo máte
rezervované po zaplacení zálohy, doplatek uhraďte buď elektronicky (pod
příslušným variabilním symbolem) do data konání , nebo v hotovosti na místě.


Storno podmínky
Kurzy, workshopy, pobyty
Promeškané lekce z kurzů nelze převést na další běh kurzu či na jiný kurz.
Odhlásíte-li se více než 14 dnů před začátkem kurzu, převedeme Vám zálohu na
jiný kurz, workshop či lekce jógy. ( + kredit) Takto převedenou zálohu je
nutné uplatnit do 1 roku.
Odhlásíte-li se do 14 dnů před začátkem kurzu, je Vaše záloha nevratná. Při
uhrazení plného kurzovného platí, že 50% z částky Vám převedeme na jiný kurz,
seminář či lekce jógy, + kredit, druhá polovina je nevratná. V den začátku
kurzu, v jeho průběhu nebo po jeho skončení nárok na vrácení nebo převedení
kurzovného odpadá. Můžete za sebe poslat náhradníka/ici, o této skutečnosti
prosím informujte předem. V případě závažného dlouhodobého onemocnění je
možné převod části kurzovného. Tento převod nelze uskutečnit zpětně, o této
skutečnosti je potřeba studiu informovat neprodleně.


Zařazení do newsletteru
Spolu s registrací je Váš email zařazen do databáze kontaktů newsletteru
studia Jógy s Lídou. Kontaktní údaje budou použity pro účely předávání
dalších informací k pořádaným akcím a k zasílání programu nadcházejících akcí
emailem. Studio Jóga s Lídou prohlašuje, že údaje nebudou poskytnuty třetím
stranám. Pokud si nepřejete zařazení do newsletteru, uveďte to prosím v
poznámce v online přihlášce, nebo kdykoliv později kliknutím na odkaz pro
odhlášení přímo v obdrženém emailu.


Podmínky jsou platné v tomto znění od 20.9.2021

Ochrana osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Ludmila Zajícová, IČ: 08888868, M.Urbánka
437, Vsetín, 755 01, emailová adresa li.lida@.cz. („Správce“).
Správce ke zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely využívá jako
zpracovatele
poskytovatele
softwarových,
emailových,
cloudových
a
webhostingových služeb.Všichni zpracovatelé, které Správce pro zpracování
osobních údajů využívá, zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.
Souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoli odvolat, přičemž
zákonnost zpracování založená na souhlasu dříve uděleném tím nebude dotčena.
Odvolání souhlasu může být provedeno kliknutím na odkaz “odhlásit” v patičce
kteréhokoli emailu, který ode mě
obdržíte, nebo zasláním emailu na
e-mailovou adresu: li.lida@seznam.cz., do jehož předmětu uvedete “odhlásit
newsletter”. Vaše osobní údaje pak již za účelem zasílání newsletterů nebudu
zpracovávat.
Po dobu zpracování osobních údajů máte dále právo:
a) požádat Správce o informaci, jaké osobní údaje o Vás zpracovává, za jakým
účelem,
z jakého zdroje osobní údaje pocházejí, jaká je plánovaná doba zpracování a
kdo jsou
příjemci osobních údajů;
b) na opravu a doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů;
c) požádat Správce o poskytnutí osobních údajů, které se Vás týkají, jež jste
poskytl/a Správci
a které jsou zpracovávány automatizovaně, je-li to technicky proveditelné;
d) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s případnou stížností;
e) na výmaz osobních údajů zpracovávaných na základě tohoto souhlasu;
f) v zákonných případech na omezení zpracování osobních údajů

