
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vážení zákazníci, 

touto cestou si Vás dovolujeme informovat o tom, jakým způsobem dochází v naší společnosti ke 
zpracovávání Vašich osobních údajů. 

1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A ZA JAKÝM ÚČELEM? 

1. Naše společnost zpracovává pouze osobní údaje, které získává přímo od svých klientů.  
2. Níže se můžete seznámit s rozsahem zpracovávaných osobních údajů:  

2. KDO JE SPRÁVCEM/ZPRACOVATELEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 

1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost JAZZ CLUB NEBE HAVÍŘOV s.r.o., 
IČO: 07289049, se sídlem Příčná 327/1, 736 01 Havířov – Město, která je zároveň v postavení 
hlavního zpracovatele Vašich osobních údajů. 

2. Do zpracovávání Vašich údajů jsou zapojeny také následující společnosti: 
a. TOPTAX - účetní a daňová kancelář s.r.o, IČ: 26840448, sídlem Opavská 6230/29A, 708 

00 Ostrava-Poruba, která pro naši společnost zpracovává evidenci plateb a účetnictví 
b. Lemenio Group, s. r. o., IČ: 07527969, sídlem Dlouhá třída 1520/6a, 736 01 Havířov - 

Město, která pro naši společnost zajišťuje provoz a správu internetového rozhraní 
www.jazzclubhavirov.cz 

3. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů Vám poskytne odpovědná osoba pan 
Štěpán Petrů, tel. č.: +420 604 373 341, email: petru.stepan@seznam.cz.  

3. JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY? 

1. Naše společnost má implementována organizační a technická opatření vyžadovaná právními 
předpisy – zejm. zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve spojení s nařízením 
(EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – tak, aby 
zajistila dostatečné zabezpečení a ochranu všech zpracovávaných osobních údajů. 

2. V naší společnosti je přísně zakázáno předávání Vašich osobních údajů třetím osobám 
soukromého práva za účelem nabídky služeb či zboží, atd. Naše společnost nemá v úmyslu 
Vaše osobní údaje předávat do třetí země, které nejsou součástí Evropského hospodářského 
prostoru nebo mezinárodní organizaci. 

3. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ručně, kdy na jejich základě nedochází k 
automatizovanému rozhodování či profilování. 

4. JAKÉ JSOU VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 

Druh osobních údajů Právní důvod zpracování Délka zpracování

jméno, příjmení za účelem plnění povinností a 
v souv i s los t i s prodejem a 
n á s l e d n o u ú č a s t í n a n á m i 
pořádané akci: 

- doručení vstupenky; 
- informování o změně termínu, 

místa konání akce, o zrušení 
akce, o dalších detailech a 
náležitostech akce; 

- kontrola vstupenky a umožnění 
vstupu na akci 

- vyřízení reklamace a případného 
vrácení vstupného

po dobu trvání závazkového 
právního vztahu nebo dosud 
nesplněných závazků z tohoto 
vztahu vyplývajících

emailová adresa

telefonní číslo

číslo platební karty



1. Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které Vám přiznávají 
právní předpisy na ochranu osobních údajů: 
a. právo na informace o zpracovávání osobních údajů  

(máte od nás právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak jsou 
používány Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva s nimi spojená) 

b. právo požadovat přístup k osobním údajům  
(máte od nás právo na potvrzení, zda zpracováváme nějaké Vaše osobní údaje, kdy 
v kladném případě máte právo získat k těmto osobním údajům přístup) 

c. právo na opravu osobních údajů 
(máte právo na opravu nepřesných či neúplných údajů, které se Vás týkají) 

d. právo na výmaz- tzv. „právo být zapomenut“  
(za splnění zákonných podmínek máte právo požadovat, aby Vaše osobní údaje nebyly 
nadále uchovávány a byly zlikvidovány) 

e. právo na omezení zpracování  
(za splnění zákonných podmínek máte právo požadovat, abychom omezili zpracování 
Vašich osobních údajů) 

f. právo vznést námitku proti zpracování 
(za splnění zákonných podmínek máte právo požadovat po nás, abychom zpracovávali 
Vaše osobní údaje, které jsou předmětem uplatněné námitky, pouze omezeným způsobem) 

2. Na Vaše žádosti o výkon práv budeme reagovat v zákonné lhůtě, a to obvykle nejpozději do 
1 (jednoho) měsíce od obdržení žádosti. Pokud by naše odpověď vyžadovala ve výjimečných 
případech delší dobu, budeme Vás o tom informovat. 

3. Pokud se domníváte, že jsou porušena Vaše práva na ochranu osobních údajů, můžete podat 
stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7). 

V Havířově dne 30. 10. 2019 

JAZZ CLUB NEBE HAVÍŘOV s.r.o. 


