
 
 

  Prohlášení o ochraně osobních údajů 
StopTime, z.s., IČ: 05555728, se sídlem Mládežnická 148/IV, 377 01 Jindřichův Hradec, zapsaná ve spolkovém 
rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. L 7131, jako Váš poskytovatel služeb a správce 
osobních údajů (dále jen „nás“, „naše“ a „my“), si Vám tímto dovoluje poskytnout informace o zpracování Vašich 
osobních údajů. Vyhrazujeme si právo  na změnu tohoto prohlášení kdykoliv v průběhu trvání smluvního vztahu. 
 
1. Správa osobních údajů 
1.1 Účely zpracování a kategorie osobních údajů 
Na základě dále uvedených právních titulů budeme Vaše osobní údaje zpracovávat k následujícím účelům, a to rovněž 
automatizovaně v elektronické formě: 
 

● Vznik a plnění smluvního vztahu 
Budeme zpracovávat Vaše osobní údaje uvedené ve smlouvě uzavřené mezi námi jako Vaším smluvním partnerem a 
Vámi jako druhou či další smluvní stranou v jakékoliv podobě, zejména formou elektronické objednávky (dále jen jako 
„Smlouva“) a další Vaše osobní údaje, které jsme získali nebo získáme v souvislosti se Smlouvou, zejména Vaše 
identifikační a kontaktní údaje (např. jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, tel. číslo a e-mailová 
adresa), a to za účelem uzavření a řádného plnění Smlouvy a plnění dalších našich souvisejících povinností stanovených 
právními předpisy. Právním titulem pro toto zpracování je uzavření a plnění Smlouvy a plnění s tím souvisejících našich 
zákonných povinností. Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, avšak potřebné pro uzavření a plnění Smlouvy; 
pro plnění případných našich zákonných povinností souvisejících se Smlouvou je poskytnutí Vašich osobních údajů 
zákonným požadavkem a v tom případě povinné, jejich neposkytnutí může vést např. ke vzniku škody z důvodu 
porušení našich zákonných povinností. 

● Dokumentace události, která je předmětem smluvního vztahu 
Na vědomí berete, že za účelem ochrany našich práv a oprávněných zájmů mohou být v rámci události, která je 
předmětem smluvního vztahu, pořizovány fotografie a videozáznamy, včetně případného zachycení Vaší podoby, a to 
pro zdokumentování, že se událost konala. Fotografie nebudou pořizovány za účelem zpracování zvláštních kategorií 
osobních údajů. Vyhrazujeme si právo zveřejnit na našich sociálních sítích fotografie včetně případného zachycení Vaší 
podoby, které budou dokumentovat atmosféru či konání veřejné akce, a tudíž nebudou podléhat zpracování osobních 
údajů podle platné legislativy.  
 
2. Předání osobních údajů 
2.1 Zpracování osobních údajů na základě pověření 
Pro zpracování Vašich osobních údajů nevyužíváme žádné další zpracovatele na základě pověření. 
 
2.2 Třetí strany 
Vaše osobní údaje mohou být sdíleny se subjekty, které nejsou smluvními stranami, avšak předání Vašich osobních 
údajů je pro plnění smlouvy nezbytné (např.organizační složky státu, orgány krajů a obcí, nebo naši smluvní partneři). 
  
2.3 Třetí země 
Vaše osobní údaje nebudou předány do třetí země mimo Evropský hospodářský prostor, u které Evropská komise 
nevydala rozhodnutí, že zajišťují náležitou úroveň ochrany osobních údajů.  
 
3. Doba uchovávání osobních údajů 
Osobní údaje uchováváme a používáme tak dlouho, jak je to nezbytné pro účely uvedené výše, nejdéle po dobu trvání 
Smlouvy. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje archivovány i po delší dobu, jestliže to vyžaduje zákon či jiný 
obecně závazný právní předpis.  
 
4. Informace o Vašich právech 
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vám podle platných právních předpisů náleží tato práva: 

● Právo na informace o Vašich osobních údajích,  
● Právo na přístup k osobním údajům a na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování,  
● Právo na přenositelnost údajů 
● Právo vznést námitku proti zpracování. 

 



 
Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
 
V případě jakýchkoli dotazů týkajících se ochrany osobních údajů, nebo pokud chcete uplatnit svá práva, obraťte se na 
následující kontakt: StopTime, z. s., Mládežnická 148/IV, 377 01 Jindřichův Hradec, nebo pošlete e-mail na adresu 
stoptime@email.cz 
 


