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Rokytnice nad Jizerou

Spartak Rokytnice a.s. – informace o zpracování osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů má pro nás nejvyšší prioritu a je zohledněna ve všech našich interních
a obchodních procesech. V následujících informacích o ochraně údajů získáte podrobný přehled o
zpracování Vašich osobních údajů společností Spartak Rokytnice a.s.
Osobní údaje zahrnují veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické
osoby. S těmito informacemi o ochraně osobních údajů Vás informujeme o typu, rozsahu a účelu
shromažďování osobních údajů v Spartak Rokytnice a.s. a o tom, jak s těmito údaji disponujeme. Dále
se dozvíte o svých právech týkajících se zpracování Vašich osobních údajů.
Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů
poskytnutých návštěvníky a zákazníky skiareálu Spartak Rokytnice nad Jizerou a webových stránek
www.skiareal-rokytnice.cz v souvislosti s jejich používáním, které zahrnuje i využití cookies. Správce
osobních údajů si vyhrazuje právo aktualizovat tyto zásady v souladu s platnou legislativou.

1. Kdo je zodpovědný za zpracování Vašich údajů a koho můžu kontaktovat, pokud jde o jejich
ochranu?
Odpovědnost za zpracování osobních údajů nese:
Spartak Rokytnice a.s.
Horní Rokytnice 702
512 45 Rokytnice nad Jizerou
Česká republika
Tel.: (+420) 733 733 053
E-mail: info@skiroky.cz
Kontaktní údaje vedoucího pro ochranu firemních údajů společnosti Spartak Rokytnice a.s. jsou
následující:
Spartak Rokytnice a.s.
Horní Rokytnice 702
512 45 Rokytnice nad Jizerou
Česká republika
E-mail: ekonom@skiroky.cz

2. Kde jsou mé údaje čerpány a které údaje jsou zpracovávány?
V souladu se zásadami ochrany údajů musí být osobní údaje ("data") zpracovávány pouze v rozsahu,
v jakém jsou údaje požadovány a povoleny z důvodu platných právních požadavků nebo z důvodu
právních závazků.
Pokud není uvedeno jinak, výrazy "proces" a "zpracování" zahrnují zejména shromažďování,
používání, uchovávání, zveřejňování a předávání osobních údajů (viz článek 4 č. 2 nařízení EU o
ochraně údajů).
E-mailovou adresu a IP adresu, uchovává a zpracovává podnikatel bez nezbytného souhlasu subjektu
údajů z důvodu nezbytnosti jejich zpracování pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt
údajů dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a za účelem usnadnění komunikace mezi
podnikatelem a subjektem údajů.
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Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu zákonné 24 měsíční lhůty odpovědnosti za vady dle
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
2.1 Uchování osobních údajů na základě souhlasu subjektu
Subjektům osobních údajů umožňuje podnikatel souhlasit se zasíláním svých obchodních sdělení
týkající se nabízených služeb a výrobků na e-mailovou adresu uvedenou subjektem údajů. Tento
souhlas je poskytován i za účelem zpracování e-mailové adresy podnikatel a za účelem vedení v
databázi e-mailových adres a dalšího reklamního a marketingového využití, a to na dobu 10 let nebo
nejpozději do odvolání souhlasu.
Podnikatel výslovně upozorňuje, že souhlas se zpracování takového osobního údaje jste oprávněni
kdykoliv odvolat písemně na mailové adrese: info@skiroky.cz.
2.2 Zpracovávané údaje
Zpracováváme a shromažďujeme pouze osobní údaje získané zadáním od Vás nebo automaticky
vygenerované Vaší návštěvou na webových stránkách. Jedná se o:
• jméno, adresu, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu, IP adresu a cookies;
• změněné změny dat, které jste provedli, např. změny adres;
• fotografie získané za účelem identifikace osoby na permanentce;
• kamerový záznam pořízený na nástupních místech lanových drah.
2.3 Údaje z jiných zdrojů
Osobní údaje z veřejně přístupných zdrojů (např. Obchodní rejstřík, autority, internet) lze
zpracovávat pouze tehdy, pokud je to legálně povoleno, např. abychom mohli plnit své smluvní
povinnosti.
To zahrnuje zejména následující údaje: jméno a obchodní adresa jednatelů a akcionářů z obchodních
rejstříků.
2.4 Cookies a IP adresa
Cookies představují malé soubory, které jsou při návštěvě webové stránky podnikatele automaticky
odesílány na počítač subjektu údajů, kde jsou následně ukládány. Soubory cookies jsou pro řádný
chod webové stránky nezbytné.
V určitých případech používá webová stránka podnikatele reklamní soubory cookie jiných webových
stránek, které nám umožňují optimalizovat účinnost a podobu naší reklamy jak na našich vlastních
webových stránkách, tak na webových stránkách jiných. Informace vygenerované souborem cookie o
užívání naší webové stránky budou přeneseny a uloženy na serverech společností provozujících tyto
služby. Tyto informace budou pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její
aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na
stránce a užívání internetu vůbec. Tyto informace mohou být následně poskytnuty třetím osobám,
bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace.
Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči,
avšak vezměte na vědomí, že pokud tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce
této webové stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás a to
způsobem a k účelům shora uvedeným.
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Používáním webových stránek podnikatele vyjadřujete svůj souhlas s používáním zde popsaných
souborů cookie.

3. Účel zpracování osobních údajů a jaký je právní základ?
3.1 Právní zajištění ochrany osobních údajů
Úprava ochrany osobních údajů vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v
účinném znění, zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v účinném znění
a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“), účinné k
25.05.2018, kdy v těchto právních předpisech můžete nalézt širší popis rozsahu práv a povinností při
ochraně osobních údajů.
3.2 Zpracování osobních údajů v rámci obchodních vztahů
Kromě toho zpracováváme Vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné k ochraně oprávněných zájmů
společnosti Spartak Rokytnice a.s. nebo třetích stran (čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR). Správa smluvního
vztahu, máme oprávněný zájem na zpracování údajů, abychom mohli provádět úvěrové kontroly a
usilovat o nároky, včetně využívání inkasních společností.
Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje uvedené výše za účelem plnění našich smluvních
povinností (článek 6 odst. 1 písm. B) GDPR). Například zpracováváme Vaše kontaktní údaje, abychom
vás kontaktovali pro uzavření dodavatelské smlouvy.
Zadáním obchodního vztahu jako budoucího zákazníka, dodavatele nebo obchodního partnera
uchováváme a zpracováváme Vaše kontaktní údaje a informace o obchodních postupech a
komunikaci s Vámi, alespoň po dobu trvání obchodního vztahu.
3.3. Zpracování je v souladu s právními předpisy
Kromě toho zpracováváme Vaše údaje za účelem uplatnění právních nároků a obhajoby právních
sporů, jakož i plnění našich právních závazků (čl. 6 odst. 1 písm. C) GDPR).
4. Jsou data předána?
V rámci našich obchodních vztahů jsou osobní údaje předávány i jiným třetím společnostem
kooperující se společností Spartak Rokytnice a.s. (eventuálně agentury spojené s řízením událostí
dodavatelského obchodního vztahu) uvnitř i mimo EU. Zpracování se provádí výhradně za účelem
plnění smluvních a obchodních závazků a zachování dodavatelského obchodního vztahu. Jednotná
úroveň ochrany údajů je vytvořena existencí závazných vnitřních předpisů pro ochranu údajů a
standardní smlouvou o zpracování jménem.
Předávání Vašich dat třetím osobám vyžaduje přísné dodržování ochrany osobních údajů, jakož i
předpisů GDPR (obecné nařízení o ochraně údajů (EU)). Procesory dat smí zpracovávat údaje pouze
pro naše účely, nikoliv však pro vlastní účely, a jsou povinny dodržovat standardy společnosti Spartak
Rokytnice a.s. Odpovědnost za zpracování dat nese v těchto případech Spartak Rokytnice a.s.
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5. Jak dlouho jsou data uložena?
Vaše osobní údaje zpracováváme a ukládáme pouze tehdy, pokud je to nutné pro splnění našich
smluvních, právních nebo interních postupů. Neexistuje-li už žádný oprávněný zájem, údaje
odstraníme.
6. Jaká práva mám vůči společnosti Spartak Rokytnice a.s.?
Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte rozsáhlá práva na uplatnění nároku.
Subjekty osobních údajů mají tato práva:
- Právo na informace: Máte právo na informace o Vašich uložených datech, zejména za jakým účelem
a jak dlouho jsou data uložena (článek 15 GDPR).
- Právo na opravu nesprávných údajů: Máte právo požadovat okamžitou opravu nesprávně uložených
osobních údajů (článek 16 GDPR).
- Právo na smazání: Máte právo požadovat vymazání Vašich osobních údajů. Tyto požadavky
předpokládají, že můžete požádat o smazání Vašich osobních údajů v případě, že údaje již
nepotřebujeme za účelem shromažďování nebo zpracování údajů. Můžete také požádat o výmaz v
případě, že jsme zpracovali údaje protiprávně, nebo v případě, že jste legitimně v rozporu s
uchováváním a proces Vašich dat, nebo v případě, že existuje zákonná povinnost k vymazání Vašich
údajů (článek 17 GDPR).
- Právo omezit zpracování: Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich dat. Toto právo je
platné zejména po dobu trvání posouzení v případě, že máte pochybnosti o správnosti Vašich údajů,
a pokud si přejete omezené zpracování Vašich údajů, pokud máte právo na vymazání Vašich údajů.
Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení,
výkon nebo obhajobu právních nároků (článek 18 GDPR).
- Právo na přenositelnost údajů: Máte nárok na osobní údaje, které jste poskytli nám ve
strukturované, společné sociální zařízení, strojově čitelném formátu (článek 20 GDPR), v případě, že
dosud nebyly odstraněny.
- Právo na odpor: máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů z důvodů
odvozených z Vaší konkrétní situace (článek 21 GDPR). Zastavíme
zpracování Vašich osobních údajů, pokud nemůžeme prokázat přesvědčivé důvody dalšího
zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo pokud zpracování provádí
uplatnění, výkon nebo obranu zákonných práv.
Pokud chcete vznést námitky proti používání Vašich osobních údajů, pošlete nám prosím e-mail nebo
kontaktujte:
Spartak Rokytnice a.s.
Horní Rokytnice 702
512 45 Rokytnice nad Jizerou
Tel.: (+420) 733 733 053
E-mail: info@skiroky.cz

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.

