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Informace o zpracování osobních údajů  v rámci rezervace 

vstupenek 

Správce osobních údajů: 14|15 Baťův institut, příspěvková organizace  

Referent pro ochranu osobních údajů: 

a) Bc. Jan Pavliš 

b) adresa: Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, tel.: 573 032 105, email: referent.oou@14-

15.cz 

Zpracovávané údaje: 

 Identifikační údaje 

 Jméno, příjmení 

 

Kontaktní údaje 

 Telefon 

 E-mail 

Účel zpracování: 

 Rezervace vstupenek 

Způsob zpracování: 

 Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. b) 

GDPR, zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je 

subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na 

žádost tohoto subjektu údajů. 

 Údaje jsou zpracovány manuálně i automatizovaně, za využití vstupenkového 

systému Colosseum, v rámci čehož jsou zpřístupněny provozovateli tohoto 

systému, kterým je Perfect system, s.r.o.. 

 Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální 

pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje 

zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a 

skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví 

a spisové službě. 

Vaše práva: 

 požadovat umožnění přístupu k osobním údajům, 

 subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není 

dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho 

odvoláním, 

 požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní 

údaje zpracovávané u příspěvkové organizace jsou nepřesné), 
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 požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování, 

 vznést námitku proti zpracování osobních údajů, 

 požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste 14|15 Baťově institutu, 

příspěvkové organizaci poskytl/a, 

 podat stížnost u dozorového orgánu. 

 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými 

ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou referenta pro ochranu osobních 

údajů. 


