
Informace o zpracování osobních údajů

Společnost digihovor s.r.o., IČO: 098 40 095, se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha
2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
C 343112 („Správce“) zpracovává Vaše níže uvedené údaje níže uvedeným způsobem a za níže
uvedeným účelem:

Osobní údaje

- jméno a příjmení, telefon a e-mail, adresa,
- CV,
- foto, video,
- veřejně dostupné informace na veřejném profilu,
- číslo bankovního účtu,
- hodnocení Vašich terapií a zpětná vazba od klientů.

Účel zpracování osobních údajů

- plnění smlouvy s Vámi;
- zajištění a propagace sezení s Vámi.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje nezbytné pro poskytování služeb a plnění Smlouvy zpracováváme po dobu platnosti
Smlouvy a následně 3 roky poté. Veškeré ostatní údaje budeme zpracovávat po dobu platnosti
Smlouvy a 1 rok poté. Po uplynutí lhůty budou osobní údaje smazány.

Sdílení osobních údajů se třetími osobami

Vaše osobní údaje sdílíme se třetími osobami pouze v nezbytných případech a aktuální seznam
těchto třetích osob Vám rádi poskytneme, pokud nám zašlete e-mail na adresu
podpora@digiterapie.cz

Ochrana Vašich osobních údajů

Správce klade důraz na bezpečnost Vašich údajů. Přijali jsme vysoký standard požadavků na
zabezpečení systémů a spolupracujících osob. Mezi hlavní patří:

- Technická opatření na zabezpečení rezervačního systému a videokonferencí;
- Minimalizace zpracovávaných údajů a osob s přístupem k údajům;
- Mlčenlivost veškerých osob, které mají přístup do rezervačního systému a/nebo jakýmkoli

jiným způsobem se podílí na poskytování Služeb Provozovatele (jak jsou tyto specifikovány
ve Smlouvě)



Vaše práva

- Máte především právo na informace o zpracovávaných osobních údajích
- Máte právo na opravu/doplnění osobních údajů;
- Máte právo námitky zpracování: V případě, že se domníváte, že zpracování

osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a
zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o
vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména
můžete požadovat blokaci osobních údajů nebo likvidaci  osobních údajů;

- Máte právo na přenos: můžete nás požádat a my Vám v elektronické
podobě pošleme výpis Vašich osobních údajů;

- Máte právo na výmaz;
- Máte právo na stížnost: Pokud se domníváte, že i přes veškerou snahu

porušujeme právní předpisy o ochraně osobních údajů, máte možnost se
obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, tel. +420 234
665 111, Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

Uplatnění Vašich práv

Uplatnit svá práva můžete na našem e-mailu podpora@digiterapie.cz .

mailto:podpora@digiterapie.cz

