
ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
  

Fyzická osoba Ing. Šárka Martiníková Marenová, která se věnuje organizaci kongresů, konferencí   

a dalších vzdělávacích a společenských akcí je dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  

č. 2016/679, dále též jen jako „GDPR“, správcem osobních údajů fyzických osob v souvislosti se svou  

činností.  V  rámci  této  činnosti  dochází  ke  zpracování  osobních  údajů  účastníků  a  dalších 

fyzických  osob.  V těchto  zásadách  jsou  uvedeny  informace,  jakým  způsobem  s těmito  údaji 

nakládá.  
 

A.  Základní údaje o fyzické osobě  

Správcem Vašich osobních údajů je fyzická osoba: Ing. Šárka Martiníková Marenová  

IČ: 69223335  

Sídlo: U Chatek 1444/1C, Ostrava 25, zapsaná v Registru živností ČR.   

Kontaktní e-mail: martinikova@arkon-produkce.cz  
  

Vzhledem k tomu, že dle právních předpisů není nutné mít pověřence pro ochranu osobních údajů, 

správce pověřence nestanovil.   
 

B.  Identifikace osobních údajů   

Osobními údaji se rozumí veškeré osobní údaje, které jsou nutné pro registraci a plnění objednávek 

na akci, údaje jsou uvedeny v registračních formulářích. Tyto údaje jsou zpracovávány manuálně.  
  

Jedná se o:  

 základní identifikační údaje (akademický titul, jméno, příjmení, datum narození…)  

 kontaktní údaje (adresa bydliště, fakturační adresa, IČO/DIČ, číslo mobilního telefonu,   

 e-mailová adresa)  

 údaje o objednaných službách při registraci  

 údaje v rámci komunikace s fyzickou osobou (emailovou, telefonní, aj…)  
 

C.  Rozsah zpracování osobních údajů   

Účelem  zpracování Vašich  osobních  údajů je zajištění  Vaší  účasti  na  konkrétní  akci ze  strany 

správce,  včetně  všech  souvisejících  aktivit (např.  vyhotovení  jmenovky,  vystavení  potvrzení   

o účasti, certifikátu, apod.). Současně tyto údaje slouží k vyúčtování našich služeb po skončení 

akce.   
  

C.1. Zpracování osobních údajů s udělením souhlasu  

Tyto  údaje  jsou  zpracovávány  pouze  po  udělení  souhlasu.  Souhlas  je  poskytován   

do  jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.  
  

Správce   

 se zaměřuje  při  zpracovávání  osobních  údajů  na  dodržení  optimálního  standardu  

v nabízených  službách  na  základě  požadavků  fyzických  osob  neustálé  posouvání  těchto 

standardů,  

 má zájem informovat o vzdělávacích a společenských akcí, pořádaných správcem, které jsou 

v souladu s poskytnutými informacemi podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,  

 zpracovává souhlas pro účely poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) 

GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.  
  

C.2. Zpracování osobních údajů ze zákonných důvodů  

Bez  poskytnutí  osobních  údajů  k níže  uvedeným  účelům  by  nebylo  možné  služby  správce 

poskytovat.  Zpracování  z  důvodu  plnění  smlouvy  a  plnění  zákonných  povinností  nelze 

odmítnout.   

Osobní údaje pro níže uvedené činnosti zpracovávány v rozsahu nutném pro naplnění podstaty 

těchto činností, po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními 

předpisy.  
  

Správce   

 zpracovává os. údaje, které mu byly poskytnuty nebo osobní údaje, které správce získal na  

základě  plnění  Vaší  objednávky,  registrace  vyplněním  registr.  formuláře na konkrétní akci,  
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 je oprávněn zpracovávat osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy, pořádání odborné akce, 

vyúčtování za služby, platební transakce, plnění zákonných daňových povinností, evidence 

účasti na vzdělávací odborné akci, prokázání vzdělávání profesní organizaci, procesy spojené s 

identifikací fyzické osoby.  
 

Důležité  je  zpracovávat  přesné  aktuální  osobní  údaje.  Informujte  správce  prosím  o změnách 

osobních údajů e-mailem na: martinikova@arkon-produkce.cz.  

Pokud  se  účastník  registroval/registrovala  na  konkrétní  akci  telefonicky,  rozsah  osobních  údajů 

odpovídá osobním údajům poskytnutým telefonicky.   

Správce  prohlašuje,  že  přijal  veškerá  vhodná  technická  a  organizační  opatření  k  zabezpečení 

osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních 

údajů  v listinné podobě.  
 

D.  Předávání osobních údajů  

Správce osobní údaje sdílí jednotlivým důkladně prověřeným správcům (IT, právní služby, tiskárny, 

poskytovatelům ubytování, orgánům profesní samosprávy) a to v míře pouze nezbytné pro naplnění 

jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních 

údajů.  
  

V případě aktivní účasti fyzické osoby (přednáška, abstrakt) na akci pořádané nebo organizované 

správcem, součástí jejíhož výstupu bude i sborník abstraktů nebo podobný odborný výstup, mohou 

být  osobní  údaje  (jméno,  příjmení,  akademické  tituly,  pracoviště)  uvedeny  a  spolu  s ním 

zveřejněny. O rozsahu těchto údajů a způsobu jejich uveřejnění budete informováni.  
  

Správce je v zákonem stanovených případech oprávněn, resp. povinen některé osobní údaje předat 

na  základě  platných  právních  předpisů  například  orgánům  činným  v trestním  řízení  či  dalším 

orgánům veřejné moci.  
 

E.  Informace o právech stanovených v GDPR   

Subjekt údajů má:  

 právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,  

 právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,  

 právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,  

 právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,  

 právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,  

 právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email  

 správce uvedený v čl. III těchto podmínek,  

 právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).  
 

F.  Aktualizace  

Správce tyto zásady pravidelně kontroluje a dle potřeby aktualizuje.   

Správce si vyhrazuje právo na změnu těchto zásad.  
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