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PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ   
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Tato pravidla upravují ochranu osobních údajů, které jsou zpracovávány v rámci projektu Slepá 

místa (dále jen „projekt“), organizovaný společností Axis Communications s.r.o., IČ: 

24135453, se sídlem Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 13, společnost zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 181830. Více informací o projektu lze 

nalézt na webových stránkách www.slepamista.cz.  

1.2 V rámci projektu soutěží obce a města podle pravidel projektu o poskytnutí výhry v hodnotě ve 

výši až 150.000 Kč, přičemž každý jakožto veřejnost může na webových stránkách hlasovat 

o nejlepší projekt (dále jen „projekt“).  

1.3 Ten, kdo chce hlasovat v projektu, potvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly a je ve smyslu 

těchto pravidel považován za účastníka. 

2. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

2.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”), společnost Axis Communications s.r.o., IČ: 24135453, 

se sídlem Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 181830 (dále jen „správce“). 

2.2 Kontaktní údaje správce jsou: adresa: Bucharova 1314/8, Praha 158 00, telefonní číslo: +420 

739 592 590. 

2.3 Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje účastníka nezbytné pro hlasování v projektu, 

a to zejména osobní údaje, které mu účastník poskytl: e-mailová adresa. 

2.4 Účastník výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ze strany správce. Při 

hlasování v projektu jsou vyžadovány osobní údaje účastníka, které jsou nutné pro úspěšné 

zaevidování jeho hlasu v projektu (emailová adresa), přičemž poskytnutí těchto osobních údajů 

je nutným požadavkem pro hlasování v projektu a bez poskytnutí těchto osobních údajů není 

možné hlasovat či ji ze strany správce plnit, tj. hlas účastníka zaevidovat. 

2.5 Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů účastníka je: 

- splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 

2.6 Účelem zpracování osobních údajů účastníka je: 

- evidence hlasu v rámci projektu, 

- plnění právních povinností vůči státu. 

2.7 Správce uchovává osobní údaje účastníka po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností 

vyplývajících ze smluvního vztahu mezi účastníkem a správcem (po dobu 5 let od skončení 

soutěže). Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

2.8 Účastník je za podmínek stanovených v GDPR oprávněn: 
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2.8.1 požadovat přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 

2.8.2 požadovat po správci, aby omezil zpracování osobních údajů účastníka dle čl. 18 GDPR, 

aby jeho osobní údaje opravil dle čl. 16 GDPR nebo aby jeho osobní údaje vymazal dle 

čl. 17 GDPR, 

2.8.3 požadovat přenos jeho osobních údajů dle čl. 20 GDPR, 

2.8.4 podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo 

porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, popř. se obrátit na soud. 

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

osobních údajů účastníka a že k osobním údajům účastníka mají přístup pouze osoby pověřené 

správcem. 

V Praze, dne 17.8.2020. 

…………………………………… 

 


