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Podmínky pro zpracování osobních 

údajů 
 

I. 

Správce 

Spolek The trip to fancy, z. s. se sídlem V Lukách 1503, Český Brod, 282 01, IČ: 26575906 zapsaný 

ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 70304 (dále jen 

„správce“) je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů – dále jen „ GDPR“)správcem Vámi poskytovaných osobních údajů, na kterého se můžete 

obracet v případě dotazů či nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů. 

 

II. 

Práva nositele osobních údajů 

a) Kdykoliv odvolat udělený souhlas, pokud je dán jeden z následujících důvodů: Vaše osobní 

údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; 

odvolal/a jste udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a neexistuje žádný 

další právní důvod pro zpracování; Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně. 

b) Vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány. 

c) Vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů. 

d) Žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl 

důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem. 

e) Žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů. 

f) Vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně 

souvisejícího profilování. 

g) Nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování. 

h) Mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do 

jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem. 

 

III. 

Uplatnění práv 

Právo podat stížnost k dozorovému úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních 

údajů je porušeno některé z ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Tímto 

dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. Dozorový úřad, 

kterému byla Vaše stížnost podána, Vás informuje o pokroku v řízení stížnosti a o jeho výsledku, 

jakož i o možnosti soudní ochrany podle článku 78 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 
 


