
Zásady zpracování osobních údajů 

Miss Švestková dráha 2023 

dle Zákona 110/2019 Sb. Zpracování osobních údajů. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy 
Evropské unie – Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016, 

zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie a k naplnění práva každého na ochranu 
soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“) 

I. SLOVNÍK POJMŮ 

1) Osobní údaj: Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále 
„subjekt údajů“ nebo „vy“); identifikovatelnou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či 
nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační 
číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, 
fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické 
osoby; 

2) Správce: Společnost AŽD Praha, se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČO: 
48029483, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod 
sp. zn. C 14616 (dále též „my“), jako subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních 
údajů; 

3) Zpracovatel: Každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro společnost AŽD Praha, a to na 
základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů; 

4) Účel zpracování osobních údajů: Cíl, pro který je nezbytné či účelné osobní údaje subjektu údajů 
zpracovávat; 

5) Kategorie zpracování osobních údajů: Kategorie osobních údajů a výčet typických osobních 
údajů subjektu údajů zpracovávaných pro určitý účel; 

6) Zpracování osobních údajů: Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo 
soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, 
jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo 
pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné 
zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. 

7) Soutěž: Soutěž „Miss Švestková dráha 2023“ organizovaná společností AŽD Praha s.r.o. 

II. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

1) AŽD Praha v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování může zpracovávat následující 
kategorie osobních údajů: 

i) Identifikační a kontaktní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, 
věk, telefonní číslo, e-mail, Instagram profil, Facebook profil, osobní údaje zákonného 
zástupce (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo), a dále tělesné míry (výška, prsa, pas, boky, 
obuv), barva očí a vlasů, podoba či podobizna zachycená prostřednictvím fotografie a audio 
anebo audiovizuálního záznamu, popř. další údaje, které nám v rámci Soutěže poskytnete, 
a dále komunikace ohledně účasti v Soutěži. 

ii) Výstupy, na nichž se subjekty údajů podílí v rámci Soutěže. 

iii) Záznamy ze Soutěže. 

III. ÚČEL: 

1) Účast v Soutěži. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale bez jejich poskytnutí se nemůžete Soutěže 
úspěšně účastnit. 



2) Využití práv k autorskému dílu či uměleckému výkonu. Jako účastník Soutěže budete účinkovat 
ve fotoreportáži, video reportáži, televizním vysílání nebo jiným způsobem, přičemž Správce 
anebo přímo vy můžete udělit k takovému výstupu licenci dalším osobám, a tedy s Vašimi údaji 
budeme my a případně i další držitel licence pracovat při plnění tohoto Vašeho závazku. K tomu 
můžeme my a případně partner nebo jiný držitel licence použít v dohodnutém rozsahu Vaše 
údaje, které jste nám předali v přihlášce nebo které nám předáte během Soutěže a údaje o Vaší 
účasti a výsledku v Soutěži. 

3) Propagace, reklama a marketing zveřejněním záznamu ze Soutěže. Naše služby a produkty 
můžeme propagovat například tak, že zveřejníme fotku, video nebo jiný záznam ze Soutěže 
přístupné veřejnosti, na které můžete být rozpoznatelní. K tomu použijeme jen Vaši fotografii 
nebo videozáznam nebo jiný záznam bez dalších informací o Vás, což zpravidla ani není osobní 
údaj. Pokud by se o osobní údaj jednalo, je takové užití naším oprávněným zájmem. Poskytnutí 
údajů je dobrovolné, pokud nechcete být na záznamu, neúčastněte se jednotlivých akcí v rámci 
Soutěže přístupných veřejnosti. 

IV. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

1) Osobní údaje jsou získávány přímo od Vás jako subjektů osobních údajů v rámci Vaší účasti 
v Soutěži. 

2) Ze Soutěže mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy, na nichž budou subjekty 
osobních údajů rozpoznatelné. 

V. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

1) Plnění dohody s Vámi ve vztahu k účasti v Soutěži; 
2) Splnění zákonem stanovených povinností; 
3) Souhlas (v případě citlivých osobních údajů a v případech, kdy není dán oprávněný zájem); 

v případě, že subjektu osobních údajů není v době poskytnutí souhlasu 18 let, vyžadujeme 
souhlas zákonného zástupce; 

4) Oprávněný zájem, který spočívá v plnohodnotném využití práv, která jste nám udělili. 

VI. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

1) Osobní údajů subjektů osobních údajů jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. 
2) AŽD Praha za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů obchodního 

partnera využívá moderní IT bezpečnostní systémy. AŽD Praha udržuje vhodná bezpečnostní 
technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních 
údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů. 

3) Přístup osobním údajům je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své 
pracovní povinnosti, a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. 

VII. PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

1) Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle společnosti AŽD Praha a jejich 
zaměstnanců zpracovávány ve výjimečných případech také jejími smluvními dodavateli 
zajišťujícími organizaci Soutěže, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených 
v souladu s příslušnými právním předpisy. 

2) Zpracování osobních údajů mohou pro AŽD Praha provádět výhradně zpracovatelé s garancemi 
organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž 
zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům. 



3) Osobní údaje subjektů mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které 
disponují zákonnou pravomocí předání předmětných osobních údajů vyžadovat. 

4) AŽD Praha využívá externí poskytovatele služeb, kteří zajišťují zejména marketing a propagaci, 
IT, právní a daňové poradenství, webhosting nebo ostrahu některých prostor a provozoven AŽD 
Praha. Pro účely plnění jejich povinností jim musí být společností AŽD Praha předány a/nebo pro 
AŽD Praha zpracovávají určité osobní údaje obchodních partnerů a/nebo návštěv. 

5) Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropský hospodářský prostor. 

VIII. DOBA ZPRACOVÁNÍ: 

1) Osobní údaje subjektů budou uschovány po dobu 5 let od jejich poskytnutí, nejdéle však po dobu 
trvání našich oprávnění, nestanoví-li závazný právní předpis dobu kratší nebo delší. 

IX. UPOZORNĚNÍ K POŘIZOVÁNÍ OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ: 

1) K pořizování Vašich obrazových záznamů, obrazově-zvukových a zvukových záznamů a veškerých 
osobnostních projevů a jejich další užití bychom Vás tímto rádi nad rámec výše uvedeného 
upozornili, že dle § 84 a § 85 občanského zákoníku lze zachytit a šířit Vaši podobu pouze s Vaším 
souhlasem (tento souhlas není udělován ve smyslu čl. 7 GDPR a nemusí tak splňovat ani jeho 
náležitosti). 

2) Váš souhlas však může být udělen i konkludentním způsobem, a tedy i v případě, že nemáme 
Váš písemný souhlas, nepovažujeme to automaticky za neudělení souhlasu, ale v souladu s ust. 
§ 84 a § 85 občanského zákoníku usuzujeme na Váš souhlas z Vašeho chování při pořizování 
Vašich obrazových záznamů, obrazově-zvukových a zvukových záznamů. To znamená, že pokud 
při pořizování Vašich obrazových záznamů, obrazově-zvukových a zvukových záznamů z 
jednotlivých akcí v rámci Soutěže neodejdete nebo záznam výslovně neodmítnete, vyvozujeme 
z toho, že nám byl tímto Váš souhlas dán. 

X. PRÁVA SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

1) Za stanovených podmínek můžou subjektů osobních údajů uplatnit veškerá níže uvedená práva, 
která mu přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů: 

 
Právo Co to znamená? Jak toto právo 

uplatníte? 
Jaké jsou podmínky 
pro jeho uplatnění? 

Právo na přístup Za určitých podmínek 
má subjekt údajů 
právo na přístup ke 
svým osobním údajům 
(vč. informací o jejich 
zpracování), které má 
společnost AŽD Praha 
k dispozici. 

Žádost o poskytnutí 
takových údajů je 
nutné učinit osobně 
nebo písemně a zaslat 
ji na adresu 
společnosti AŽD Praha 
nebo e-mailem. 

AŽD Praha musí mít 
možnost ověřit Vaši 
totožnost. Vaše žádost 
nesmí porušovat práva 
a svobody druhých. 

Právo na opravu 
nesprávných nebo 
neúplných osobních 
údajů 

Subjekt má právo 
namítat nepřesnost či 
neúplnost svých 
osobních údajů, které 
společnost AŽD Praha 
zpracovává. Vyjde-li 
najevo, že jsou osobní 
údaje nesprávné, má 
partner právo, aby tyto 

Doporučujeme Vám 
oznámit nám 
neprodleně veškeré 
změny týkající se 
Vašich osobních údajů. 
Oznámení zašlete 
písemně nebo e-
mailem. 

Toto právo se vztahuje 
pouze na Vaše vlastní 
osobní údaje. 



nesprávné údaje byly 
příslušným způsobem 
odstraněny, opraveny 
nebo doplněny. 

Právo na 
přenositelnost údajů 

Za určitých podmínek 
má subjekt právo 
obdržet údaje, které 
byly z jeho strany 
společnosti AŽD Praha 
poskytnuty, a které 
jsou automatizovaně 
zpracovávány, a to v 
běžném strojově 
čitelném formátu. 

Žádost o poskytnutí 
takových údajů je 
nutné učinit písemně a 
zaslat ji na adresu 
společnosti AŽD Praha 
nebo e-mailem. Pokud 
je to možné, 
specifikujte typ údajů, 
o které máte zájem, 
aby naše odpověď 
splnila Vaše očekávání. 

Toto právo se vztahuje 
na případy, kdy ke 
zpracování údajů 
dochází na základě 
Vašeho souhlasu nebo 
na základě s Vámi 
podepsané smlouvy a 
kdy jsou údaje 
zpracovány 
automatizovaně (např. 
se nejedná o záznamy 
v tištěné podobě). 
Týká se pouze 
osobních údajů, které 
jste poskytl/a. 
Zpravidla se tudíž 
nevztahuje na osobní 
údaje, které vytvořila 
společnost AŽD Praha 
(vytvořené a odvozené 
údaje). 

Právo vznést námitku 
proti zpracovávání 

Za určitých okolností 
má subjekt právo 
vznést námitku proti 
dalšímu zpracovávání 
svých osobních údajů. 

Vznesení námitky proti 
zpracování osobních 
údajů je nutné učinit 
písemně a zaslat na 
adresu společnosti 
AŽD Praha nebo e-
mailem. 

Toto právo máte pouze 
v případě, že jsou Vaše 
osobní údaje 
zpracovávány z titulu 
oprávněných zájmů 
AŽD Praha. Námitka 
musí být založena na 
skutečnostech 
týkajících se Vaší 
konkrétní situace, aby 
mohla být řádně 
vyhodnocena. 
Pokud jsou osobní 
údaje zpracovávány 
pro účely přímého 
marketingu, máte 
právo vznést námitku 
kdykoli bez dalšího. V 
takovém případě, 
nebudou Vaše osobní 
údaje pro tyto účely 
dále zpracovávány; 

Právo na omezení 
zpracování 

Za určitých podmínek 
má subjekt právo 
požádat, aby AŽD 
Praha zpracovávání 

Žádost zašlete 
písemně nebo e-
mailem. 

Toto právo máte 
například, pokud (i) 
napadnete správnost 
osobních údajů po 



osobních údajů 
omezila. 

dobu, dokud nebude 
neověřena jejich 
správnost nebo (ii) 
zpracování je 
protizákonné nebo (iii) 
jste vznesl/a námitku 
proti jejich zpracování, 
a to po dobu, dokud 
nebude ověřeno, zda 
oprávněné důvody 
společnosti AŽD Praha 
převažují nad Vašimi 
zájmy. 

Právo na výmaz 
osobních údajů 

Za určitých podmínek 
má subjekt nárok žádat 
výmaz svých osobních 
údajů (toto právo je 
také známé jako 
„právo být 
zapomenut“), a to 
např. když se subjekt 
domnívá, že 
zpracovávané údaje 
jsou nepřesné nebo že 
je zpracovávání 
nezákonné nebo 
odvolal svůj souhlas. 

Žádost zašlete 
písemně nebo e-
mailem. 

Existuje několik 
zákonných důvodů, na 
jejichž základě se může 
stát, že AŽD Praha 
nebude schopna Vaší 
žádosti o výmaz 
osobních údajů 
vyhovět. Může se 
jednat např. o situace, 
kdy (i) AŽD Praha musí 
vyhovět svým 
zákonným 
povinnostem či (ii) AŽD 
Praha vykonává či hájí 
své oprávněné zájmy, 
nebo (iii) údaje jsou 
nezbytné pro plnění 
uzavřené smlouvy. 

Právo odvolat 
poskytnutý souhlas 

Subjekt má právo 
odvolat poskytnutý 
souhlas s jakýmkoli 
zpracováváním 
osobních údajů. 

Žádost zašlete 
písemně nebo e-
mailem. 

Pokud svůj souhlas 
odvoláte, bude mít 
jeho odvolání účinky 
pouze do budoucna. 

Právo podat stížnost k 
dozorovému úřadu 

Subjekt má právo 
podat stížnost k Úřadu 
pro ochranu osobních 
údajů (ÚOOÚ), pokud 
se domnívá, že 
společnost AŽD Praha 
porušuje svoje 
zákonné povinnosti při 
zpracování osobních 
údajů. 

Kontaktní údaje ÚOOÚ: Úřad pro ochranu 
osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 
7 www: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz 
 

 
2) Společnost AŽD Praha bude reagovat na jakoukoliv žádost subjektu osobních údajů související 

s výkonem jeho práv bez zbytečného odkladu, maximálně do jednoho měsíce od doručení 
žádosti. Tuto lhůtu lze v případě potřeby s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další 
dva měsíce, o čemž bude subjekt údajů informován. V případě závažných žádostí (např. žádost 



o přenesení údajů či žádost o výmaz) je AŽD Praha oprávněna požadovat ověření totožnosti 
subjektu údajů (např. ověřený podpis na žádosti, email s elektronickým podpisem, či telefonické 
ověření). 

XI. ÚČINNOST: 

1) Tyto zásady nabývají účinnosti dne 9. 1. 2023. 

XII. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

1) Pokud budete chtít využít jakékoliv své právo v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů 
nebo máte jiný dotaz či stížnost ohledně jejich zpracování, kontaktujte prosím, poštou, 
telefonicky nebo e-mailem na níže uvedených kontaktech našeho pověřence pro ochranu 
osobních údajů (DPO). 

2) Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: 

AŽD Praha s.r.o 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů 
Adresa: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10  
E-mail: poverenec.gdpr@azd.cz 
 


