SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ:
1. Tímto uděluji společnosti TSG Tourismus Salzburg GmbH, Auerspergstraße 6, 5020 Salzburg, Rakousko,
IČ: 143060h (dále jen „Správce“), v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném
znění, později ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen
„Zákon o ochraně osobních údajů“, později „Nařízení EU“ ), svůj výslovný souhlas se zpracováním těchto osobních
údajů:
jméno a příjmení; poštovní adresa; e-mailová adresa; (dále jen „údaje“)
2. Poskytnuté údaje jsou zpracovány za účelem:
zařazení do databáze správce pro další marketingové účely, tj. zejména nabízení služeb, zasílání informací o
pořádaných akcích, službách, soutěžích a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků
dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, ať již jsou tyto
marketingové účely realizovány jak správcem, tak subjekty, které správce realizací těchto marketingových
subjektů pověří;
3. Doba zpracování osobních údajů:
Poskytnuté údaje budou Správcem zpracovány po dobu maximálně 5-ti let.
4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas.
Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním žádosti na kontaktní údaje společnosti TSG Tourismus
Salzburg GmbH, Auerspergstraße 6, 5020 Salzburg, Rakousko, nebo elektronicky zasláním emailu na:
tourist@salzburg.info
5. Zpracování údajů je prováděno Správcem, údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
team4tourism , Franzensgasse 14 /1, A - 1050 Wien, Rakousko, IČ: FN319796p, (dále jen „Zpracovatel“) ;
případně další třetí subjekty, které budou správcem pro zpracování osobních údajů pověřeny, a to na základě
smluv uzavřených podle ustanovení Zákona o ochraně osobních údajů, později Nařízení EU, v platném znění;
6. Poučení Subjektu údajů (tj. poskytovatele údajů):
Správce tímto v souladu s ustanoveními Zákona o ochraně osobních údajů, později Nařízení EU, v platném znění,
informuje, že:
- osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu
- osobní údaje Subjektu údajů nebudou předávány do zahraničí mimo členské státy EU
- Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů
- Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,
vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, omezení zpracování, nebo vznést námitku proti zpracování
- Subjekt údajů má v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů právo obrátit se na Správce a požadovat vysvětlení případně odstranění pochybení, nebo podat
stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

