INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vážení prodejci a účastníci Vinohradských trhů,
vezměte laskavě na vědomí, že při naší vzájemné spolupráci dochází ke zpracování osobních údajů,
a to především v případech, kdy se Vinohradských trhů účastníte a prezentujete se zde pod svým
jménem. Osobní údaje jsou námi, jakožto správcem údajů, zpracovávány v rozsahu nutném pro
splnění našich smluvních a zákonných povinností. Můžeme Vás však ujistit, že bezpečnost Vašich
údajů a jejich zákonné zpracování pokládáme za naši prioritu. Vaše údaje budeme zpracovávat
pouze za účely uvedenými v těchto informacích a k jejich zpracování bude docházet vždy pouze po
dobu vyplývající z právních předpisů, případně po přiměřenou dobu od skončení poskytování našich
služeb, a to na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je případná ochrana právních nároků a
jejich vymáhání.

Zpracování osobních údajů
Na základě plnění smlouvy, tedy zejména úplatného poskytnutí prodejního místa po dobu konání
trhů, zpracováváme Vámi poskytnuté osobní údaje. Bez těchto údajů bychom Vám nebyli schopni
místo poskytnout, a ani bychom nebyli schopni splnit naše povinnosti ukládané zákonem.
Naším oprávněným zájmem, a jsme přesvědčeni, že stejně tak i Vaším, je prezentace a propagace
Vinohradských trhů, stejně jako přiblížení jejich průběhu a atmosféry široké veřejnosti. Z tohto
důvodu a za tímto účelem tedy budou během trhů pořizovány fotografie, které budou dále
zveřejňovány na našich webových stránkách, v tisku či případně na sociálních sítích. Seznam všech
prodejců je na základě téhož našeho oprávněného zájmu zveřejněn na našich webových stránkách.
Vezměte, prosím, na vědomí, že proti zpracování, které se opírá o náš oprávněný zájem, můžete
kdykoli vznést námitku; v takovém případě budeme příslušné osobní údaje nadále zpracovávat pouze
tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody, jež převažují nad
Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
V případě, že se rozhodnete pro úhradu ceny našich služeb prostřednictvím bankovního účtu, budou
Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu zpracovány s námi trvale spolupracující (externí) účetní, za
účelem řádného vedení účetnictví naší organizace.
Správce tržiště, resp. správkyně, se kterou pravděpodobně nejvíce komunikujete, s námi trvale
spolupracuje jako samostatná osoba, která u nás není zaměstnána. Bude tedy docházet k předávání
osobních údajů jak směrem od nás k ní, tak od ní k nám, v rámci plnění úkolů, kterými byla pověřena.
Paní správkyně je však samozřejmě vázána mlčenlivostí a jedná se o velmi zkušenou a úspěšnou
dlouhodobou spoluprací prověřenou osobu, nemusíte se tedy obávat ohrožení Vašich osobních údajů.

Základní práva prodejce související se zpracováním
Rádi bychom Vás rovněž informovali, že v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vám
svědčí zejména následující práva:
- právo žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze
zpracování a o příjemcích osobních údajů;
- právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
- právo požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní
údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;
- právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového

úřadu, jímž je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů;
- právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud
je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva
a svobody.
Všechna zmíněná práva můžete realizovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Rádi
Vám také zodpovíme jakékoliv Vaše otázky týkající se ochrany Vašich osobních údajů.
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