ZÁSADY OCHRANY
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V RÁMCI PLNĚNÍ SLUŽBY TUTM.CITY MYSTERY LIVE

1.1./SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.1./
Informace o správci osobních údajů:
Jméno společnosti:
Sídlo společnosti:
IČO:
DIČ:
Webová stránka:
Adresa pro online korespondenci:

TUTM Production s.r.o.
Purkyňova 648/125, 612 00, Brno, Czech republic
C109904 KS Brno
020 25 388
CZ 020 25 388
https://www.TUTM.CITY
office@tutm.city

1.2./ÚČEL SPRÁVY ÚDAJŮ
1.2./
Správce (dle článku I.) údaje spravuje za účelem plnění smlouvy v rámci e-shopové objednávky
služby tutm.city mystery live, a s tím splněných právních povinností o identifikaci realizované
smlouvy mezi prodávajícím (správce údajů dle článku I.) a kupujícím (klientem) po vyplnění
kontaktních, registračních, objednávkových, platebních a fakturačních formulářů na našich
stránkách.

1.3./DOBA ZPRACOVÁNÍ
1.3./
Osobní údaje jsou spravovány po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu
nezbytně nutnou pro zajištění bezpečné a funkční služby a pro plnění povinností z hlediska
odvodu daní.

1.4./NAKLÁDÁNÍ S DATY
1.4./
Správce osobních údajů dle článku I. neprovádí s daty a osobními údaji jakékoliv operace,
vyjma komunikace v rámci objednávky služby, doručení zboží, a komunikace v průběhu služby.
Neposkytuje údaje třetím stranám, žádným způsobem do nich nezasahuje, nepozměňuje je,
nezpřístupňuje ani je nepředává třetím osobám (vyjma jejich zpřístupnění státním orgánům
v souladu se zákonem). Data jsou v rámci objednávky dostupná pouze bankovní společnosti,
poskytující platové služby e-shopu při procesu objednání a platby služby.

1.5./PRÁVA SUBJEKTŮ
1.5./
Jako subjekt údajů má klient právo:
a) na přístup k osobním údajům
b) na opravu osobních údajů
c) na výmaz osobních údajů
d) na omezení zpracování
e) vznést námitku proti zpracování
f) na přenositelnost údajů
g) podat stížnost u dozorového úřadu
h) na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení
zpracování
i) být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů
j) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.
Podrobně jsou práva klienta popsána v Nařízení EU 2016/679 (GDPR).

Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat i uplatnit ostatní práva subjektu, a to zasláním
vašeho požadavku na e-mailovou adresu správce údajů uvedeném v článku I.
Poslední úpravy 31.7.2020

