Zpracování a nakládání s osobními údaji
1. Spolek Tvrz žije, z.s., IČO: 09345469, se sídlem Na Hradě 12, 281 26 Týnec nad Labem (dále jen
„Správce“ nebo „Spolek“) je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zpracovává poskytnuté osobní údaje
subjektu údajů – fyzické osoby, v rozsahu:
a. jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa
b. bankovní spojení v případě úhrady převodem či zrušení akce Spolkem z důvod na jeho
straně,
(dále jen „Osobní údaje“)
a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“) za účelem splnění
smluvní povinnosti.
2. Údaje uvedené v bodě odst. 1 písm. a) tohoto článku jsou dále v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f)
GDPR Správcem zpracovává s ohledem na své oprávněné zájmy pro přímý marketing. Proti
tomuto zpracování je subjekt údajů oprávněn vznést námitku dle čl. 21 GDPR.
3. Subjekt údajů má právo kdykoli žádat přístup ke svým zpracovávaným Osobním údajům,
opravu a doplnění neúplných osobních údajů, výmaz svých Osobních údajů, omezení
zpracování, a dále uplatňovat právo na přenositelnost údajů.
4. Subjekt údajů je povinen uvádět své osobní údaje správně a pravdivě, a informovat Správce
bez zbytečného odkladu o změně svých Osobních údajů. Subjekt údajů nákupem vstupenky
stvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o
dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.
5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování anebo
k archivaci uložené Spolku Tvrz žije příslušnými obecně závaznými právními předpisy (podle
toho, co trvá déle). Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě
automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
6. Správce poskytuje identifikační osobní údaje subjektu údajů dalším osobám v případě, kdy je k
tomuto povinen či oprávněn na základě zákona.
7. K osobním údajům klienta má taktéž přístup poskytovatel údržby informačního systému a další
poskytovatelé služeb nezbytných pro provozování prodeje vstupenek (např. provozovatel
úložiště e-mailových schránek). Konkrétní osoby či společnosti, které Správci poskytují tyto
služby lze zjistit na dotaz u Správce.
8. Subjekt údajů má dále právo podávat stížnosti ohledně zpracovávání osobních údajů
dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
9. Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je správce povinen mu
tuto informaci sdělit. Správce je oprávněn za takové poskytnutí informace požadovat po
subjektu údajů přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné pro poskytnutí informace.

10. Správce zpracovává poskytnuté osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy, usiluje
o maximální ochranu získaných osobních údajů, s cílem zabránit neoprávněnému nebo
nahodilému přístupu nebo zveřejnění osobních údajů, jakož i k jinému zneužití záznamů, které
obsahují osobní údaje, a zavedl přiměřené postupy, které mají zabezpečit a zajistit informace,
které shromažďují elektronicky stejně jako těch, které jsou shromažďovány v listinné podobě.
Máte právo žádat o sdělení podrobností o osobních údajích, které o vás Správce uchovává a
zpracovává. Pokud se domníváte, že takto zpracovávané osobní údaje jsou nesprávné nebo neúplné,
či máte ke zpracování jakékoli dotazy nebo připomínky kontaktujte prosím neprodleně Správce, a to
prostřednictvím emailu na adrese tvrztynec@tvrztynec.cz, nebo prostřednictvím dopisu na adresu Na
Hradě 12, 281 26 Týnec nad Labem.

