
Informace o zpracování osobních údajů 

 

Vámi zadávané osobní údaje (jméno, příjmení a e-mailová adresa) budou využity pro účely 

evidence a pro marketingové účely České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, 

příspěvkové organizace se sídlem Vinohradská 46, 120 41 Praha 2, IČO 49277600 (dále jen 

„agentura CzechTourism“), v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních 

údajů, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle 

zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, případně i za využití 

služeb třetích osob pověřených agenturou CzechTourism. 

 

Správcem osobních údajů je Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, příspěvková 

organizace se sídlem Vinohradská 46, 120 41 Praha 2, IČO 49277600. Příjemci osobních 

údajů mohou být subjekty, s nimiž agentura CzechTourism spolupracuje v oblastech 

marketingu a styku s veřejností. 

 

Do 25. 5. 2018 máte ohledně kteréhokoli Vámi poskytnutého osobního údaje právo na: 

- odvolání souhlasu se zpracováním osobního údaje, 

- informace o zpracování osobního údaje, 

- požádat agenturu CzechTourism o vysvětlení a/nebo vyzvat k odstranění 

protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobního 

údaje, pokud byste se domníval(a) či zjistil(a), že Vaše osobní údaje jsou 

zpracovávány v rozporu s Vaším právem na ochranu Vašeho soukromého a 

osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, 

- na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 

Od 25. 5. 2018 máte ohledně kteréhokoli Vámi poskytnutého osobního údaje právo na: 

- odvolání souhlasu se zpracováním osobního údaje (aniž by tím byla dotčena 

zákonnost zpracování založená před odvoláním souhlasu), 

- přístup k osobnímu údaji, opravu osobního údaje, výmaz osobního údaje, žádat 

omezení zpracování osobního údaje, 

- přenositelnost osobního údaje, 

- vznesení námitky proti zpracování osobního údaje, 

- podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak bez tohoto poskytnutí Vám nebude agentura 

CzechTourism moci zasílat newslettery či jakákoli jiná sdělení a nebude Vás moci kontaktovat 

v rámci své marketingové činnosti. 

 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let od udělení Vašeho souhlasu. 

 



V případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, dojde k odstranění 

Vašich osobních údajů, což bude mít za následek, že Vám agentura CzechTourism nebude 

moci zasílat newslettery či jakákoli jiná sdělení a nebude Vás moci kontaktovat v rámci své 

marketingové činnosti. 

 

 

 

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v souladu s uvedenou informací. 

 

Zadáním Vašich osobních údajů vyjadřujete souhlas s Vaší registrací a se zasíláním 

newsletterů či jakýchkoli jiných sdělení a kontaktováním Vaší osoby v rámci marketingové 

činnosti agentury CzechTourism. 


