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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJÍCH
Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s pořádáním Festivalu je společnost Stock Plzeň – Božkov s. r. o., IČO: 27904636, se sídlem
Palírenská 641/2, 326 00, Plzeň – Božkov, Česká republika („Stock“).
Vaše osobní údaje v rozsahu identifikační a kontaktní údaje budou zpracovávány za účelem zakoupení vstupenky na Festival a zajištění účasti
na Festivalu (plnění smlouvy), vedení účetnictví (zákonná povinnost), případná obrana a vymáhání právních nároků společnosti Stock (oprávněný
zájem společnosti Stock). Pokud nám udělíte souhlas se zasíláním marketingových sdělení, tak budeme zpracovávat též Vaše kontaktní údaje
za tímto účelem.
Poskytnutí údajů je dobrovolné, nicméně zakoupení vstupenky není možné bez uvedení osobních údajů.
Vaše údaje budou uchovávány tak dlouho, jak je to nezbytné pro naplnění výše stanovených účelů zpracování, ne však déle než k tomu bude
společnost Stock povinna a/nebo oprávněna. Souhlas se zasíláním marketingových sdělení může být naopak kdykoliv odvolán a zpracování musí
být za daným účelem ukončeno.
Vaše osobní údaje nepředáváme mimo Evropský hospodářský prostor.
Společnost Stock neposkytuje Vaše osobní údaje jiným správcům, mimo případy, kdy tuto povinnost ukládají právní předpisy. Jedná se však
o výjimečné a ojedinělé situace, např. žádost soudu, státního zastupitelství, policie nebo jiných státních orgánů.
Na zpracování osobních údajů se dále podílejí zpracovatelé, zejména smluvní partneři zajišťující organizaci Festivalu, web Festivalu, marketing
Festivalu, účetnictví, právní a daňové poradenství a poskytovatelé jiných obdobných služeb.
Máte právo požadovat:
− přístup ke svým osobním údajům, získání potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou předmětem zpracování, obdržení jejich kopie
a informace mj. o: účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, jimž osobní údaje byly nebo budou poskytnuty,
plánované době uchovávání osobních údajů (na základě čl. 15 GDPR);
− požadovat opravu Vašich osobních údajů, jsou-li neúplné nebo nepřesné (na základě čl. 16 GDPR);
− výmaz všech nebo některých z Vašich osobních údajů (na základě čl. 17 GDPR), pokud:
o Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
o jste podal(a) námitku, kterou jsme shledali jako oprávněnou;
o Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně;
− omezení zpracování osobních údajů (na základě čl. 18 GDPR), tedy požadovat ukončení jejich zpracování s výjimkou jejich uchovávání
v situacích, kdy:
o zpochybňujete přesnost svých osobních údajů – v tomto případě omezíme jejich využití na dobu, kterou společnost Stock potřebuje
pro ověření přesnosti Vašich údajů;
o zpochybňujete protiprávnost zpracování osobních údajů společností Stock;
o společnost Stock již tyto údaje nepotřebuje, ale potřebujete je Vy pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
o jste podal(a) námitku proti zpracování Vašich údajů – do doby, kdy společnost Stock rozhodne o oprávněnosti této námitky.
Máte také právo:
− udělený souhlas kdykoliv odvolat;
− podat námitku z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace ve vztahu k Vašim zpracovávaným osobním údajům na základě našich oprávněných
zájmů. V důsledku podání námitky zvážíme, zda – s ohledem na Vaši konkrétní situaci – ochrana Vašich zájmů, práv a svobod převažuje
nad zájmy, které sledujeme při zpracování Vašich osobních údajů. Ukáže-li se Vaše námitka jako odůvodněná a neexistuje-li jiný právní základ
pro zpracování, odstraníme údaje, ve vztahu k nimž jste podal(a) námitku (na základě čl. 21 odst. 1 GDPR).
Pro uplatnění Vašich práv pošlete e-mail na adresu: GDPR@stockspirits.com nebo dopis poštou do sídla společnosti Stock.
Máte také právo podat stížnost k dozorovému orgánu, zejména pokud jste přesvědčen(a), že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány nesprávným
způsobem. Kontaktní údaje dozorového orgánu se nacházejí na stránce: https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10

