
SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM A UŽITÍM ZÁZNAMŮ PODOBY KLIENTŮ 

 

Zaškrtnutím příslušného políčka ve formuláři přihlášky do kurzu udělujete souhlas s pořízením a 

dalším užitím záznamů podoby Klienta, coby účastníka kurzu nebo jiné akce pořádané společností 

Fantail s.r.o., a to pro marketingové a propagační účely, za podmínek uvedených níže v tomto 

dokumentu. 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU 

Správce osobních údajů: Fantail s.r.o., IČO: 06683258, se sídlem Na Císařce 3222/10, Smíchov, 150 00 

Praha 5, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

286976 (dále jen „Správce“). 

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte tento email: 

info@fantailacademy.cz . 

Typ údajů: podoba a případné další osobní údaje Klienta obsažené na fotografiích nebo 

videozáznamech pořízených při kurzech nebo jiných akcích pořádaných Správcem. 

Účel zpracování: užití fotografií a videozáznamů pořízených při kurzech nebo jiných akcích pro 

marketingové a propagační účely, zejm. pro účely propagace Správce a jeho služeb, včetně šíření 

záznamů prostřednictvím internetu (zejm. na webových stránkách a sociálních sítích Správce), nebo 

prostřednictvím tištěných médií či jiných propagačních materiálů. 

Právní základ zpracování: souhlas Klienta. 

Doba zpracování: po dobu trvání souhlasu, nejdéle však po dobu 3 (tří) let. 

Odvolání souhlasu: souhlas je kdykoli možné svobodně a zdarma odvolat prostřednictvím emailové 

adresy uvedené výše. 

Příjemci osobních údajů: adresáti propagačních materiálů Správce (videa, fotografií příp. dalších), 

osoby podílející se na výrobě propagačních materiálů (osoby zajišťující natáčení, focení, editování atd.), 

provozovatelé internetových služeb, v jejichž rámci budou propagační materiály zveřejněny (například 

provozovatelé sociálních sítí, na nichž má Správce profil, a kde materiály umístí, provozovatelé 

cloudových úložišť apod.), dodavatelé Správce (zejména dodavatelé v oblasti IT služeb). 

Automatizované rozhodování a profilování: fotografie ani videozáznamy nepoužíváme k profilování 

ani automatizovanému rozhodování. 

Další informace: osobní údaje mohou být předány mimo EU, typicky v souvislosti s jejich předáním 

našim zpracovatelům, a to za podmínek uvedených v našich Informacích o zpracování osobních údajů 

dostupných na https://www.fantailacademy.cz/zpracovani-osobnich-udaju/. 

Tamtéž naleznete i poučení o Vašich právech, která ve vztahu ke zpracování osobních údajů máte. 
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