
POUČENÍ: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Mgr. Helena Toušková v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení 

o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”) informuje, že: 

 

1. Vzdělávací akreditované zařízení a poskytovatel zdravotní služby 

(fyzioterapie) Mgr. Helena Toušková (adresa provozovny: Kudrnova 95/22, 

150 00 Praha 5) používá osobní údaje účastníků/absolventů odborných 

školení a kurzů jen k administraci školících akcí a jako správce těchto údajů 

striktně dodržuje právní předpisy v této oblasti. 

 

2. Zpracovávané údaje mohou zahrnovat jméno, příjmení, titul, adresu bydliště, 

fakturační adresu, telefonní číslo, E-mailovou adresu a datum narození. 

 

3. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím subjektům a budou uloženy a 

zpracovány po dobu vyžadovanou právními předpisy a po dobu nezbytnou k 

dosažení účelu jejich zpracování, tj. min. po dobu nezbytnou k účasti v 

pořádaných školeních a kurzech. 

 

4. Účastník /absolvent kurzu má právo žádat o přístup ke svým osobním 

údajům, právo na jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, stejně 

jako právo vznést námitky proti jejich zpracování a právo na jejich 

přenositelnost. 

 

5. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak neposkytnutí některých 

údajů zabrání účastnit se školení či kurzů nebo dokončit požadovanou 

objednávku. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro daný účel 

může účastník kurzu kdykoliv odvolat. Tímto není dotčena zákonnost 

zpracování před takovým odvoláním souhlasu. 

 

6. Kontakt na Mgr. Helenu Touškovou - adresa provozovny: Kudrnova 95/22, 

150 00 Praha 5; tel.: 604 761 454; E-mail: helena.touskova@volny.cz. 

 

 

 



Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

Uděluji tímto Mgr. Heleně Touškové se sídlem provozovny: Kudrnova 95/22, 

150 00 Praha 5, E-mailový kontakt: helena.touskova@volny.cz (dále jen 

„Správce“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže 

uvedených podmínek: 

 

1. Osobní údaje, které budou zpracovány: 

 jméno a příjmení (titul) 

 datum narození 

 poštovní a fakturační adresa 

 E-mailová adresa 

 telefonický kontakt 

 

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je: 

 Administrace školení či kurzu 

 Rozesílání informativních nabídek školícího vzdělávacího zařízení 

Mgr. Heleny Touškové   

        

3. Účastník kurzu je informován předem o možnosti tvorby video záznamu 

během teoretické i praktické části výuky, a to vedením vzdělávacího 

zařízení Mgr. Helena Toušková a vzdělávacího Upledger a Barral 
institutu Česká a Slovenská republika. Video záznam slouží pro 

administraci výuky a nebude poskytován a ani prezentován osobám mimo 

vzdělávací zařízení bez osobního souhlasu účastníků kurzu zaznamenaných 

na daném video záznamu. 

 

 

Dále prohlašuji, že jsem byl(a) Správcem řádně poučen(a) o zpracování a 

ochraně osobních údajů, že mnou zadané osobní údaje (do formuláře přihlášky) 

jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. 
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