
 

Informace o zpracování osobních 
údajů v rámci Festivalu vína 
Český Krumlov®  

 
Prohlášení o ochraně osobních údajů 
Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. V následujícím dokumentu vás informujeme o tom, 
jaké osobní údaje zpracováváme, proč je zpracováváme, na jak dlouho a jaká jsou vaše práva. 

 
Kdo je správce? 
Správcem osobních údajů na webu www.ckrumlov.info je Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o., 
se sídlem náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov, IČO 423 961 82, zapsaný 
u Krajského soudu v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 705  (dále jen Správce). 

 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o., je společnost města Český Krumlov zabývající se obnovou a rozvojem 
infrastruktury a služeb ve městě Český Krumlov a regionu.  
Taktéž je spoluorganizátorem kulturních a společenských akcí.  

 
Jak nás můžete kontaktovat? 
V případě dotazu použijte prosím tel. číslo: +420 380 704 611, 621 nebo e-mail: info@festivalvinack.cz 
Kontakt na pověřence: pověřenec@erudit.cz  

 
Kdy zpracováváme vaše osobní údaje? 
Vaše osobní údaje zpracováváme, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
(dále jen „Nařízení“). Osobní údaje jsou zpracovávaný pro účely plnění smlouvy/objednávky 
uzavřené s klienty, pro účely našich oprávněných zájmů a při zasílání newsletteru.  
 
Vaše osobní údaje zpracováváme v případě: 
⚫ přihlášení k odběru newsletteru, tedy k poskytování informací o novinkách v souvislosti s programem Festivalu 
Vína Český Krumlov ® a doprovodných kulturně-společenských akcích; 
⚫ při potřebě informovat o změnách v rámci programu Festivalu Vína Český Krumlov ® dalším rozvoji produktů a 
služeb Správce v souvislosti s Festivalem Vína Český Krumlov ® a doprovodných akcích; 
⚫ plnění smluvní povinnosti a rovněž pro ochranu práv a zájmů např. v rámci prodeje vstupenek. 
 
V případě odeslání kontaktního formuláře zpracováváme tyto osobní údaje: 
⚫ jméno a příjmení 
⚫ e-mailová adresa 
⚫ telefon/mobil 
– Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro zařazení do adresáře (databáze) za účelem odesílání aktuálních informací 
(nabídek, změn, novinek apod. ) a doprovodných informací odběratelům informací v souvislosti s Festivalem Vína 
Český Krumlov ® a doprovodných kulturně-společenských akcí. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) 
Nařízení, tj. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. 
– Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu organizace Festivalu Vína Český Krumlov ® a 
doprovodných kulturně-společenských akcí. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytnou k naplnění 
účelu zpracování. Doba uchování údajů je stanovena 36 měsíců Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány. 
V případě přihlášení k odběru newsletterů  zpracováváme tento osobní údaj: 
⚫ e-mailová adresa 
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– Tento osobní údaj zpracováváme za účelem zasílání informací o novinkách v souvislosti s Festivalu Vína Český 
Krumlov ® a doprovodných akcích prostřednictvím e-mailových zpráv. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. 
a) Nařízení, tj. zpracování je uskutečněno na základě souhlasu. 
– Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány na dobu 5 let. Souhlas k odběru newsletterů 
můžete kdykoli odvolat. 
 

Kdo další může mít přístup k vašim osobním údajům? 
Správce spolupracuje s dalšími subjekty (zpracovatelé), kteří mohou mít přístup k vašim osobním údajům. 
⚫ Vaše osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu provozovateli komunikačního 
ekosystému Mobilní Rozhlas, kterým je k datu poskytnutí tohoto souhlasu MUNIPOLIS s.r.o., 
IČO 291 98 950, se sídlem Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno. Přes aplikaci Mobilního 
Rozhlasu bude zasílán newsletter. 
⚫ Vaše osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu spoluorganizátorovi Sdružení Cestovní ruch Český 

Krumlov, z. s. v rámci spolupráce při Festivalu Vína Český Krumlov ® a organizaci doprovodných kulturně-

společenských akcí. Název a sídlo spolku: Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov, z. s. , náměstí Svornosti 2, 381 01 

Český Krumlov, IČO: 265 54 712. 

⚫ Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP. 
⚫ S osobními údaji nebude obchodováno, v zájmu kvalitního poskytnutí služeb mohou být sdíleny 
některé osobní údaje s poskytovateli programu v rámci Festivalu vína Český Krumlov za účelem informování o 
změnách programu a podobně. 
 

Jak Vaše údaje zpracováváme? 
Zpracování osobních údajů provádíme automaticky pomocí aplikací Mobilní Rozhlas a kancelářského softwaru MS 
Office dle a manuálně dle administrativních zásad společnosti Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r. o. v souladu 
se zákonem na ochranu osobních údajů 
 

Jaká jsou vaše práva?  
 
Vezměte na vědomí, že máte: 
⚫ Právo na přístup k osobním údajům 
– Klient má právo od Správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, 
a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. 
⚫ Právo na opravu osobních údajů 
– Klient má právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné 
osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit. 
⚫ Právo na výmaz osobních údajů, tento výmaz však bude mít za následek ukončení zasílání informací Festivalu 
Vína Český Krumlov ®  
– Osobní údaje musí být vymazány, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny 
nebo jinak zpracovány. 
– Je odvolán souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování. 
– Je vznesena námitka proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování. 
– Zpracování je protiprávní nebo to ukládá zákonná povinnost. 
⚫     Právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).   
⚫ Právo na přenositelnost osobních údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, 
které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat 
jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. 
⚫ Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dává klientovi možnost 
podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování osobních údajů. 
⚫ Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, když osobní 
údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, 
nikoli na základě souhlasu se zpracováním. 

Platnost od: 1. 8. 2021 


