
 

 

Informace o zpracování osobních údaj ů  

1. ČZ a.s. se sídlem Praha 5, Sluneční náměstí č.p. 2540/5, IČO: 25181432, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9762 („Správce “), 

pořádá dne 14.09. 2019 ke 100. výročí vzniku firmy ČZ akci - setkání pod názvem „Oslava 100. 
výročí vzniku ČZ“. Akce proběhne v areálu společnosti ve Strakonicích a na jejím 
zaměstnaneckém parkovišti. Program akce je uveden na www.czas.cz, na plakátech                
a v odborném tisku. V rámci činností spojených s konáním této akce bude ČZ a.s. zpracovávat 
osobní údaje fyzických osob, a to účastníků akce („subjekty údaj ů“). Subjekty údajů mohou 

v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese : 
jpenkava@czas.cz   

2. Správce bude zpracovávat identifikační údaje subjektu údajů -  jméno a příjmení, adresa, 

telefon/mobil, email, případně jméno a příjmení spolujezdce. Údaje vyplní na přihlášce 
účastník, přihlášku přijme pořadatel,  tudíž půjde o údaje shromážděné Správcem při plnění 
smlouvy  („smlouva “).  

3. Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů pro účely plnění smlouvy, a to na základě čl. 
6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 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 („GDPR“); 

4. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich 
zpracování, tedy do ukončení výše uvedené akce.  

5. Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování podle 
čl. 4 výše budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány 
(skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit 
neoprávněné osoby) či anonymizovány.  

6. Správce je oprávněn předat osobní údaje příjemci – spolupořadateli, kterým je Veteran Car 
Club Strakonice (VCC Strakonice). Další příjemci jsou možní pouze na základě zákona.  

7. V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají subjekty údajů řadu práv, včetně 
práva požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), 
jejich opravu nebo výmaz (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení 
zpracování (za podmínek čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 
GDPR), jakož i práva na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR).  

8. Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními 
předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost 
subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není 
dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.  

 

Ve Strakonicích dne 5. 12. 2018                                                                      

                                                           

                                                                       .......................................................... 

                                                                  Ing. Jan Pěnkava, oprávněná osoba za Správce 

 


