Zpracování osobních údajů – společenské a kulturní akce,
vlastní propagace společnosti
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1)
SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s.
Se sídlem:

Rakovník, Havlíčkova 69, PSČ 26901

Zastoupená:

Jiří Kovář, předseda představenstva

IČ:

26474638

DIČ:

CZ26474638

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

35-7038270227/0100

OR: B 7323 vedená u Městského soudu v Praze

Dále jen „SOÚ“
Kontakty:
JMÉNO A PŘÍJMENÍ

FUNKCE

KONTAKT

Daniel Dvořák

Ochrana osobních údajů

dpo@pivobakalar.cz

Společnost Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením
evropského parlamentu a rady (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 (obecní
nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení“.
Na základě tohoto „Nařízení“ správce osobních údajů Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. přijala
příslušná technická a organizační opatření, aby zajistila ochranu osobních údajů, práv fyzických osob,
jejichž osobní údaje jsou zpracovávány dále jen „Subjekty údajů“. Uvedený správce osobních údajů
informuje „Subjekty údajů“ o podrobnostech zpracování osobních údajů, a to v níže uvedených
bodech.

2)
JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁME:
Jedním z oprávněných zájmů společnosti Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. je vystupování společnosti
navenek vůči veřejnosti, mediální činnost a pořádání kulturních a společenských akcí v rámci vlastní
propagace společnosti a zachycení vlastní historie v regionu v rámci vykonávané činnosti „SOÚ“.
Na kulturních a společenských akcích pořádaných Tradičním pivovarem v Rakovníku, a.s. jsou
pořizovány fotografie. Fotografie jsou prezentovány elektronicky na sociálních sítích Facebook
a Instagram. Dále zpracováváme osobní údaje ve vydávaných Bakalářských Listech, a to jak písemně,
tak i elektronicky na webu společnosti. Zejména zpracováváme osobní údaje: jméno a příjmení, funkce,
ulice, město, telefon, název společnosti, rozhovory a příspěvky ze vzájemné komunikace.
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Ukázka Bakalářských Listů:

Dále zpracováváme osobní údaje v rámci webu „SOÚ“ PIVNÍ FÓRUM. Jedná se o moderovanou
elektronickou diskuzi, kde mohou být zpracovávány tyto osobní údaje: jméno a příjmení, datum a čas
příspěvku. Vybrané příspěvky jsou prezentovány v Bakalářských Listech s uvedením jména, příjmení
a data. Žádné další údaje nejsou záměrně publikovány a jedná se tak o údaje bez možnosti identifikace,
nebo identifikovatelnosti fyzické osoby.

3)
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ
Osobní údaje zpracováváme za účelem:
Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce, článek 6, odstavec 1,
písmeno f) „Nařízení“. Jedná se zejména o vlastní propagaci činnosti Tradičního pivovaru v Rakovníku
a zachycení historie v regionu včetně přiměřené prezentace činnosti pivovaru. A dále na základě
ustanovení § 85 odst. 2 a § 89 zákona číslo 89/2012 Sb., zákon občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
Svolí-li někdo k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je zřejmé, že bude šířeno, platí, že svoluje
i k jeho rozmnožování a rozšiřování obvyklým způsobem, jak je mohl vzhledem k okolnostem rozumně
předpokládat.
Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení člověka také pořídit nebo použít
přiměřeným způsobem též k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní
nebo obdobné zpravodajství.

4

Na každé společenské a kulturní akci umístí „SOÚ“ před vstupem informační tabulku, kde je „Subjekt
údajů“ informován o pořizování obrazového záznamu za účelem vlastní propagace společnosti
a informován o způsobu zpracování osobních údajů v rámci pořádané akce. Informace jsou podávány
formou odkazu na web, nebo jsou k dispozici k nahlédnutí u pořadatele.

Ukázka INFORMAČNÍ TABULKY:

Vaše osobní údaje nejsou dále zpracovávány, zejména pak pořízená fotodokumentace, není používána
pro rozlišení podoby ve srovnání s jinými osobami. Informace nejsou z nich dále shromažďovány
a vyhodnocovány ve smyslu zpracování citlivých osobních údajů na základě „Nařízení“.
Shromažďované osobní údaje nejsou využívány k přímému marketingovému účelu!

4)
ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zdrojem Vašich osobních informací jsou pro nás například vyplněné jméno a příjmení, příspěvky
v diskuzním fóru PIVNÍ FÓRUM na webu „SOÚ“. Dále zdrojem osobních údajů jsou fotografie
ze společenských a kulturních akcí. Osobní údaje získáváme také z podávaných rozhovorů, které nejsou
pro „Subjekty údajů“ povinné v rámci pořádání těchto akcí a jsou předávány pouze na základě
osobního a svobodného rozhodnutí každého „Subjektu údajů“.
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5)
DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jednou ze základních povinností „SOÚ” je dodržování zákona číslo 499/2004 Sb., zákon o archivnictví
a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Osobní údaje jako jsou fotografie z pořádaných kulturních a společenských akcí, dále zveřejnění
fotografií na sociálních sítích a v Bakalářských Listech zpracováváme po dobu aktivní činnosti „SOÚ”.

6)
PŘEDÁVÁNÍ DAT
Vaše osobní údaje nepředáváme zemím mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor,
mezinárodní organizace.

7)
VAŠE PRÁVA
Při zpracování Vašich osobních údajů máte právo dle „Nařízení“ podle článků 13 a 14 na veškeré úkony
dle článků 15 až 22 a 34
• právo na přístup k osobním údajům,
• právo na opravu, resp. doplnění,
• právo na výmaz (pokud dotčený „Subjekt údajů“ požádá o výmaz z pořízené fotodokumentace
zachycené v rámci pořádané kulturní a společenské akce „SOÚ“, má „Subjekt údajů“ právo požádat o
výmaz své osoby z dané fotografie zveřejněné na webových stránkách „SOÚ“, Facebooku
a Instagramu. Žádost o výmaz se podává písemně, nebo elektronicky. Kontaktní údaje jsou uvedeny
v bodě 1, kde bude „Subjekt údajů“ informován o podrobném postupu pro uplatnění jeho práva.
• právo na omezení zpracování,
• právo na přenositelnost údajů,
• právo vznést námitku,
• právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými
účinky, zahrnujíce i profilování.
Další podrobnosti o Vašich právech naleznete také na stránkách dozorového úřadu:
https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaju/d-27276/p1=4744
Informace, které o Vás zpracováváme, jsou dostupné u „SOÚ“ na uvedených kontaktech v bodě 1.
Zásadně platí, že informace podle článků 13 a 14 a veškerá sdělení a úkony podle článků 15 až 22 a 34
„Nařízení“ se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů
zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď uložit přiměřený
poplatek, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce („SOÚ“). Správce
poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu může správce účtovat
přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.
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V případě, že s Vámi budeme uzavírat souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo na jeho
odvolání, a to dle článku 7, odstavec 3 „Nařízení“. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost
zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Před odvoláním souhlasu
o tom bude subjekt údajů informován.
Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu na ochranu osobních údajů.
Kontaktní místo:
https://www.uoou.cz/
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
E-mail: oficiální: posta@uoou.cz
ID datové schránky: qkbaa2n
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