
FAJNA DILNA - Řemeslný inkubátor Ostrava z.s. 

Vítkovická 3366, 702 00 Ostrava 

  

  

  

 

IČ: 05471052, 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú.: 5411541111/5500 
Spisová značka L 15414 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Pokud jste uživatelem, návštěvníkem nebo účastníkem kurzu, workshopu či jiných aktivit FAJNE 
DILNY, která je provozována zapsaným spolkem Řemeslný inkubátor Ostrava z.s., svěřujete nám 
své osobní údaje. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. V těchto Zásadách zpracování 
a ochrany osobních údajů bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás 
shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme. 

 
1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

1.1. Řemeslný inkubátor Ostrava z.s. zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými   právními 
předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) a s účinností ode 
dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 
které v některých ohledech úpravu Zákona nahradí. 

 

1.2. 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“) je: 

 

       Řemeslný inkubátor Ostrava, z.s. (dále jen „správce“) 

       IČO:   05471052 

       sídlo:  Vítkovická 3366, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

       email: info@fajnadilna.cz 

       tel.: +420 739 272 680  

       webová stránka: www.fajnadilna.cz 

 

1.3. Pověřencem pro ochranu osobních údajů správce je výkonný ředitel Řemeslného inkubátoru  
Ostrava z.s. 

 
2. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

 2.1. Správce zpracovává osobní, identifikační a kontaktní údaje, které uživatel FAJNE DILNY, 
návštěvník nebo účastník kurzu, workshopu či jiných aktivit FAJNE DILNY i bez registrace 
poskytl správci:  

 
        - pro plnění uživatelské smlouvy  

        - na základě rezervace v rezervačním systému FAJNE DILNY 

        - na základě návštěvy FAJNE DILNY bez předchozí rezervace provedené v rezervačním 
systému FAJNE  

 

 2.2. Osobní, identifikační a kontaktní údaje, které správce zpracovává na základě bodu 2.1. tohoto 
dokumentu a také v souvislosti s provozováním bezpečnostního kamerového sytému, který 
provozuje z důvodu zajištění bezpečnosti uživatelů, návštěvníků a ochrany majetku, případně 
pro pozdější propagační účely FAJNE DILNY, zahrnují: 

 

        - osobní údaje běžné: jméno a příjmení, adresa, datum narození, e-mailová adresa, telefonní 
číslo, obličej návštěvníků na kamerových záznamech, případně na propagačních fotografiích 
a videích 
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        - osobní údaje citlivé: tyto údaje správce  nezpracovává 
 
 2.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl.  22  

GDPR. 
 
 3. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
 3.1.  Správce uchovává osobní údaje: 
 

      - po dobu nezbytnou pro naplnění stanovených účelů v souladu se lhůtami uvedenými v 
příslušných právních předpisech, smlouvách, vnitřních předpisech organizace nebo v 
uděleném souhlasu (pokud je udělen jen na omezenou dobu). Po naplnění účelu zpracování 
je zpracování osobních údajů ukončeno, nicméně dokumenty podléhající archivaci jsou 
nadále uchovávány pro archivační účely v souladu s příslušnými právními předpisy a 
spisovým a skartačním řádem organizace. Některé údaje mohou být také dále uchovávány 
po nezbytně nutnou dobu pro účely ochrany oprávněných zájmů organizace, především pro 
účely uplatnění nebo vymáhání právních nároků správce. 

          
 3.2.  Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže, skartuje. 
 
 4. ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚDAJŮ JINÝM OSOBÁM 
 
 4.1.  Vaše osobní údaje budou předány dalším osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to 

nezbytné v rámci plnění smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem 
vyslovili souhlas. 

 
 4.2. Osobní údaje dále předáváme: 
          
        - za účelem Vaší on-line rezervace poskytovateli rezervačních služeb – společnosti GARVIS 

Solutions s.r.o. (provozovatel rezervačního systému reenio) 
 
        - za účelem zaplacení našich služeb online poskytovateli služeb ohledně zpracování plateb   
          ( EVO Payments International s.r.o.) 
 
        -  za účelem vedení ekonomické, daňové, obchodní, personální, mzdové, výrobní a technické 

agendy poskytovateli ekonomického informačního systému PREMIER Systém. 
    
         - pokud je to nezbytné pro vyšetřování nezákonného využívání našich služeb nebo pro  potřeby 

soudního řízení, mohou být údaje předány orgánům pro vyšetřování trestné činnosti, právním 
zástupcům, soudům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s Vámi 

 
   4.3. U všech těchto poskytovatelů služeb smluvně požadujeme, aby zpracovávali vaše osobní údaje 

v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou. 
 
   4.4. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo  

mezinárodní organizaci 
 
   5. VAŠE PRÁVA 
 
   5.1.  Za podmínek stanovených v GDPR máte: 
           - právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR 
           - právo opravu osobních údajů dle čl.16 GDPR, popř. 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  
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           - právo odvolat souhlas se zpracováním osobně, písemně nebo elektronicky na adresu nebo 
email správce uvedený v čl.1 bodu 1.2. tohoto dokumentu. 

    5.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se  
domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů. 

    6. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

    6.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení 
osobních údajů. 

    6.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v 
listinné podobě. 

    6.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

    7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

    7.1. Odesláním rezervace z rezervačního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami 
zásad zpracování a ochrany osobních údajů v tomto dokumentu a že je v celém rozsahu 
přijímáte. 

    7.2. S podmínkami tohoto dokumentu souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím 
rezervačního formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami 
zásad zpracování a ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

    7.3. S podmínkami tohoto dokumentu souhlasíte při podpisu smlouvy o užívání dílny a poučení o 
bezpečnosti. 

    7.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů 
zveřejní na svých internetových stránkách. 

    7.4  Tyto Zásady zpracování a ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 25.5.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


