
Provozní řád a povinnosti z něj vyplývající pro návštěvníky dětských
kurzů

Vážení klienti,
provozní řád dětských kurzů vás informuje o pravidlech v našem Fitness Bodypoint, na adrese Praha 4  Libuš, Mirotická
12. Zodpovědná osoba: Jana Hejtmánková tel.602 249285.

Naše Fitness Bodypoint nabízí:
 čistotu všech vnitřních prostor se zvýšeným ohledem na pobyt dětí a kojenců,
 odborné vedení v našich lekcích. 

Prosíme Vás proto o respektování a dodržování níže uvedených pravidel i hygienických požadavků. V případě nedodržení
tohoto provozního řádu si fitcentrum vyhrazuje právo vyloučit klienta z lekce bez možnosti finanční či jiné náhrady za
neabsolvované lekce. Rádi přivítáme nové náměty a připomínky,
které mohou obohatit kvalitu poskytovaných služeb.
Děkujeme za pochopení. 

Při vstupu do Fitness Bodypoint:
 odevzdejte prosím permanentku na recepci,
 vstup do herny je možný pouze ve vyhrazené době,  za  děti mimo vyhrazené hodiny 

(tj. speciální cvičební lekce s hlídáním dětí) odpovídá rodič či jiná zodpovědná osoba,
 z  recepce  vstoupíte  do  části  šatny,  kde  si  vyzujete  obuv  a tuto si uložíte na místo 

k tomu  určené,  vrchní  oblečení  uložíte  do  šatních  skříněk.
 V  sálech  cvičíme pouze v čisté sálové obuvi určené na cvičení /nebo v ponožkách/. V případě nedodržení této

povinnosti bude vymáhána pokuta Kč 200,-.


Důležité   ! ! !
 Do sálu vstupujete pouze až s instruktorem lekce.
 Nenechávejte dítě nikdy bez dozoru.
 Každé dítě by mělo být individuálně pojištěno pro případ úrazu s pojištěním účinným nejpozději ode dne zahájení

docházky do kurzu v tom kterém kalendářním roce, přičemž pojištění pro případ úrazu by mělo trvat minimálně
po  dobu  školního  roku.  Toto  ustanovení  se  vztahuje  zejména  na  kurzy,  kde  jsou  děti  předány  zákonným
zástupcem přímo instruktorovi. Dítě je povinno řídit se pokyny instruktora, udržovat klid a pořádek, chovat se
šetrně k zařízení a vybavení cvičebního sálu. Za škodu způsobenou dítětem zodpovídá jeho zákonný zástupce. 

 Fitness Bodypoint  nabízí sportovní aktivity. Každý úkon dítě, příp. rodič s dítětem, provádí na své vlastní riziko.
Pokud se na daný cvik necítí, oznámí toto instruktorovi. V prostorách dbejte zvýšené pozornosti na své děti, za
které nesete plnou zodpovědnost (topení, ostré hrany, mokrá podlaha).

 Je přísný zákaz chodit do lekcí se žvýkačkou či bonbonem.
 Doporučujeme, z bezpečnostních důvodů, vstup na lekce bez řetízků či dalších cenností. Na cvičení si vezměte,

jak pro sebe, tak pro své děti, vhodné a pohodlné oblečení.
 Rodiče nesou odpovědnost za to, že oni ani jejich dítě netrpí žádnou infekční chorobou!
 Do prostoru šaten a cvičebního sálů je zakázáno nosit předměty ze skla a dále je též zakázáno nosit do cvičebního

sálu jídlo.

Veškeré informace o našich aktivitách a změnách, včetně provozního řádu, jsou umístěny na     informačních
nástěnkách a webových stránkách fitness Bodypoint. 

Občerstvení:
Občerstvení je možné pouze v prostoru u recepce. 
Ve  veškerých   prostorách  Fitness  Bodypoint   je  přísný  zákaz  kouření !!!   Zakoupením  kurzu  a převzetím 
permanentky  stvrzujete, že jste se seznámili s provozním řádem, souhlasíte s jeho zněním a budete se jím řídit. 



GDPR - Informace o zpracování osobních údajů klientů

    Fitness Bodypoint,  IČO 169 127 48 se sídlem Mirotická 929/12,Praha 4 – Libuš, 142 00, jako správce
osobních údajů  tímto uživatele rezervačního systému dostupného z www stránek http://www.bodypoint.cz/
informuje o zpracování osobních údajů.

      Milí klienti,

    to, že Vaše údaje uchováváme a zpracováváme bezpečně a jen pro naše účely, zůstává stejné. 

   Potřebujeme je ze dvou důvodů:

1. Nezbytně k vykonávání našich služeb jako je kontaktování Vás ohledně cvičení (např. rušení lekce, 

uvolnění místa na přihlášenou plnou lekci a podobné situace).

2. A také z důvodu toho, abychom Vás mohli informovat (prostřednictvím e-mailu) o našich chystaných 

akcích a novinkách. Tento bod si nově můžete zvolit dobrovolně. A samozřejmě v případě nynějšího 

souhlasu ho kdykoliv odvolat.

3. Osobní údaje uživatele mohou být zpřístupněny třetím osobám pouze tehdy, jde-li o plnění právní 

povinnosti poskytovatele. Osobní údaje budou uloženy po dobu trvání registrace uživatele v 

rezervačním systému. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem a uživatel je

povinen osobní údaje  poskytnout. Bez poskytnutí osobních údajů nemůže uživatel rezervaci v 

Rezervačním systému provést.

4. Uživatel má právo na přístup ke všem svým osobním údajům zpracovávaným správcem, právo 

požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů a rovněž právo vznést u Správce 

námitku týkající se zpracování osobních údajů. Uživatel rovněž smí podat stížnost u státního 

dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

https://www.uoou.cz/


Podmínky ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení

    Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
(dále jen: „GDPR”) je Fitness Bodypoint, IČ 169 127 48 se sídlem provozovny  Mirotická 929/12 Praha 4, 
142 00 (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou info@bodypoint.cz.

      Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; 
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména 
odkazem na určitý identifikátor, například jméno, e-mail, telefon, lokační údaje, síťový identifikátor nebo 
na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo 
společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst.
1 písm. b) GDPR (dále jen “Plnění smlouvy”),
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení 
a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (dále jen “Oprávněný zájem”),
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání 
obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží 
nebo služby (dále jen “Souhlas”).
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S 
takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

mailto:info@bodypoint.cz


III.

Doba uchovávání údajů

     Správce uchovává osobní údaje po dobu neurčitou, a to až do odvolání uděleného souhlasu nebo do 
pominutí účelu, pro který byl souhlas udělen (po dobu maximálně 6 let od Vaší poslední návštěvy fitness 
centra).
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

IV.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

    Příjemci osobních údajů jsou osoby zajišťující služby webhostingu, interního systému, mailingových a 
marketingových služeb a účetní.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní 
organizaci. 

V.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený
v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo 
porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.



Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních 
údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné 
podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
Závěrečná ustanovení

Rezervací služby fitness centra potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a 
že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. 
Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v 
celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na 
svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou 
adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

                                                                                                         
                                                                 …………………………………….

Jana Hejtmánková
 Fitness Bodypoint 
    IČO 16912748
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