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Informace o zpracování osobních údajů
Vážení návštěvníci,
tento dokument obsahuje základní informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. V průběhu
zpracování Vašich osobních údajů dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 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 také jako „GDPR“).
Správce osobních údajů


Správcem Vašich osobních údajů je provozovatel Retro muzea na statku: Lucie Bedřichová, se sídlem
Pěstitelská 24, 619 00 Brno - Dolní Heršpice, IČ: 06240895 (dále jen „správce“). Pokud máte jakýkoliv
dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na email:
muzeumnastatku@seznam.cz

Zdroj osobních údajů


Osobní údaje jsme získali přímo od Vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace
nebo z uzavřených smluv.

Zákonný důvod zpracování Vašich osobních údajů







Poskytování osobních údajů správci je obecně zákonný a smluvní požadavek.
Ohledně poskytování Vašich osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní
a zákonné povinnosti správce, je od Vás vyžadován souhlas.
Pokud správci neudělíte souhlas ke zpracování osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená
to, že by Vám správce v důsledku toho odmítl poskytnout svůj výrobek či službu na základě smlouvy.
Našimi oprávněnými zájmy jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků, řádné plnění
veškerých zákonných povinností, ochrana našeho podnikání a majetku.
Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li
nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných zájmů
správce nebo zpracování probíhá na základě Vámi uděleného souhlasu.
Zákonnost zpracování dále vychází například ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého
jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle
kterého hájí správce své oprávněné zájmy nebo ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Doba uložení Vašich osobních údajů





Informace, které musíme archivovat na základě lhůt daných legislativou, uchováváme po dobu danou v
zákonech (to se týká zejména účetních dokladů).
Informace o dárkových vstupenkách likvidujeme bezprostředně po uplynutí doby platnosti vstupenek.
Osobní údaje zpracovávané pouze pro marketingové účely budou zpracovávány do odvolání Vašeho
souhlasu, maximálně po dobu 10 let.
Po uplynutí uvedené doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít
k jejich zneužití
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Přístup k Vaším osobním údajům





K Vašim osobním údajům mají přístup správce, jeho zaměstnanci, orgány státní správy a případně též
třetí osoby – zpracovatelé, kteří jsou našimi smluvními partnery a podílejí se naší obchodní činnosti. Tyto
subjekty rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR.
Jedná se o zpracovatele poskytující správci služby v oblasti informačních technologií a zpracování
účetnictví.
Vaše osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský
prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.
Osobní údaje budou zpracovávány v listinné i elektronické podobě za účelem zajišťování ochrany práv
a právem chráněných zájmů jak nás, tak všech účastníků.

Fotografování a natáčení akcí


Během roku pořádáme akce, během kterých může docházet k fotografování a případně i natáčení videí
za účelem dokumentování těchto akcí. Tyto fotografie nebo videa mohou být dále zveřejňovány na
našich webových stránkách www.retromuzeumnastatku.cz, na našem facebookovém profilu
https://www.facebook.com/retro.muzeum.na.statku/, příp. mohou být zpřístupňovány ve fotogaleriích
dostupných na internetu. Může také docházet i k jejich předávání elektronickým nebo tištěným mediím.
Jedná se o běžné dokumentování akcí, kdy je toto možné provádět, mimo jiné i na základě tohoto
upozornění, bez Vašeho výslovného souhlasu. Pokud byste následně zjistili, že bylo s Vašimi osobními
údaji nakládáno způsobem, který Vám nevyhovuje, informujte nás a my učiníme vhodná opatření
v souladu s Vaším přáním.

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů


Pokud zjistíte nebo se budete domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich
osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v
rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte
právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů,
popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti jejich zpracování, a dále právo na
přenositelnost Vašich osobních údajů.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů


Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však
není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.
Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě
jiného právního základu, než je souhlas. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat
na emailu muzeumnastatku@seznam.cz.

Právo podat stížnost


Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno
nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Tyto Zásady byly naposledy aktualizovány dne 25. května 2018
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