
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Pořadatel sportovních akcí : Michaela Ježková,  IČO: 71581529, Křížovnická 86/6, Praha 1, 110 00 (dále jen „Michaela Jež-
ková,  IČO: 71581529“), tímto v pozici správce v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále jen „Nařízení“), 
informuje všechny své klienty a obchodní partnery, jsou-li fyzickými osobami(dále jen „Subjekty údajů“) o zpracování jejich 
osobních údajů. 

Výše uvedené osobní údaje - mailové adresy, které zpracováváme pocházejí z následujících zdrojů: 
a)  údaje poskytl sám klient při požadavků účastnit se nasich sportovních akcích 
Příjemci osobních údajů 
Michaela Ježková IČO: 71581529 může osobní údaje v rozsahu identifikačních údajů klienta, zveřejnit ve svých propagač-
ních materiálech, webových stránkách ( výsledky z konané sportovní akce, fotogalerie z konané akce ) 

Práva klientů 
Společnost tímto informuje své klienty, že za podmínek stanovených v Nařízení má každý subjekt údajů od 25. 5. 2018 vůči 
Společnosti:  

a) právo na přístup ke svým osobním údajům 
b) právo na opravu nepřesných osobních údajů 

c) právo na výmaz svých osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:  

   (i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; 

   (ii) klient odvolal souhlas, na jehož základě byly jeho osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro 
jejich zpracování; 

   (iii) klient vznesl námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování jeho osob-
ních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo vznesl námitky proti zpra-
cování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu; 

   (iv) osobní údaje klienta byly zpracovány protiprávně; 

   (v) osobní údaje klienta musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, 
které se na správce vztahuje; 

   (vi) osobní údaje klienta byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti 

d) právo žádat, aby Michaela Ježková IČO: 71581529 omezila zpracování jeho osobních údajů v případě, že: 

   (i) klient popírá přesnost jeho osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Michaela Ježková IČO: 71581529 mo-
hla přesnost takových osobních údajů ověřit; 

   (ii) zpracování je protiprávní a klient odmítá výmaz jeho osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití; 

   (iii) Michaela Ježková IČO: 71581529 již osobní údaje klienta nepotřebuje pro účely zpracování, ale klient je požaduje pro 
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; a že 

   (iv) klient vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody 
Michaela Ježková IČO: 71581529 převažují nad oprávněnými důvody klienta; 

e) právo na přenositelnost jeho osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu nebo smlouvy a zároveň automatizo-
vaně; 

f) právo podat námitku proti zpracování prováděnému na základě oprávněného zájmu Michaela Ježková IČO: 71581529, a 
to zejména proti přímému marketingu prováděnému na základě oprávněného zájmu podnikání 

g) právo být informován v případě, že nastalo porušení zabezpečení jeho osobních údajů, kdy je pravděpodobné, že tento 
případ bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob včetně klienta;  

h) právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má 
pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. 

Za účelem uplatnění svých práv dle Nařízení či v případě jakýchkoli dotazů či nejasností ohledně nakládání Michaela Ježko-
vá IČO: 71581529 s osobními údaji klientů může klient kontaktovat písemně na adrese jejího sídla nebo na její e-mailové 
adrese golf@chloeproduction.cz . Klient má rovněž právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. 
Sochora 27, 170 00 Praha 7 (další kontaktní údaje zde: www.uoou.cz) či k němu podat stížnost. Každý klient tímto bere na 
vědomí, že prostřednictvím výše uvedených informací Společnosti byl poučen o svých právech a jejich ochraně podle čl. 13 
a 15 až 22 Nařízení. 
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