tour-film.cz – informace o zpracování osobních údajů

Svou registrací snímku prostřednictví portálu www.tour-film.cz přihlašovatel fakticky
opravňuje správce osobních údajů, jímž je Česká centrála cestovního ruchu –
CzechTourism, příspěvková organizace se sídlem Vinohradská 46, 120 41 Praha 2, IČO
49277600 (dále jen „správce“), ke zpracování uživatelem poskytnutých osobních údajů
dle 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, jež je účinné od 25. 5. 2018
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. „nařízení GDPR“), a eventuálně i
příslušných vnitrostátních právních předpisů upravujících problematiku ochrany
osobních údajů (nařízení GDPR a příslušné vnitrostátní předpisy budou dále souhrnně
označovány jen jako „příslušné právní předpisy“), a to za účelem umožnit přihlašovateli
registraci snímku do soutěže festivalu Tourfilm.
Osobními údaji, jež přihlašovatel registrující snímek do soutěže může v rámci své
registrace poskytnout správci, jsou:
-

Jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo
Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné, jejich poskytnutí je nicméně
nezbytnou podmínkou pro účast v soutěži. Zároveň jsou údaje používány
k identifikaci přihlašovatele.

Osobní údaje budou správcem zpracovávány pouze ke shora popsaným účelům.
Uživatel může kdykoli požádat o odstranění jím vložených osobních údajů, a to
prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu info@tour-film.cz či listinné zprávy
zaslané na shora uvedenou adresu sídla správce.
Uživatel má v souvislosti se zpracováním osobních údajů správcem právo na:
- odvolání souhlasu se zpracováním osobního údaje, pokud došlo
k poskytnutí tohoto souhlasu,
- přístup k osobnímu údaji, opravu osobního údaje, výmaz osobního údaje,
žádat omezení zpracování osobního údaje,
- přenositelnost osobního údaje,
- vznesení námitky proti zpracování osobního údaje (námitka se vznáší u
správce),
- podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
a případně další práva založená příslušnými právními předpisy.

K osobním údajům budou mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí
osoby – zpracovatelé, a to pouze v souladu s příslušnými právními předpisy a při
současném poskytnutí záruky, že nedojde k zásahu do práv subjektů údajů. Třetí osoby
mohou mít přístup k osobním údajům jen po nezbytně nutnou dobu, v nezbytně
nutném rozsahu, a pokud to bude nutné pro dosažení shora popsaného účelu
zpracování osobních údajů a pro splnění podmínek a správcových povinností
vyplývajících z příslušných právních předpisů.
Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese info@czechtourism.cz či písemně na
shora uvedené adrese sídla správce. Správce je oprávněn požadovat po kontaktující
osobě prokázání totožnosti v zájmu zamezení přístupu k osobním údajům
neoprávněným osobám. Za účelem prokázání správcových právních povinností může
být veškerá komunikace mezi kontaktující osobou a správcem monitorována a
uchována po dobu 2 let.
Uživatel může kdykoli podat stížnost k dozorovému úřadu týkající se zpracování jeho
osobních údajů nebo neplnění povinností plynoucích správci z příslušných právních
předpisů. Příslušným dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se
sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

