
Zásady zpracování osobních údajů  
ze dne 8. prosince 2020  

Vážení návštěvníci Homeparku Zličín,  

v tomto dokumentu Vám, tedy návštěvníkům obchodního centra Homepark Zličín, 
nacházejícího se na adrese Skandinávská 15a, 155 00 Praha 13, kteří se zapojili do 
marketingové akce HOMEPARK SPOJUJE” (v rámci které odešleme zdarma vánoční 
pohlednici, kterou obdržíte rovněž zdarma) probíhající dne 13. prosince 2020, mimo jiné 
poskytneme odpovědi na tyto otázky:  

• kdo jsme a k čemu slouží tento dokument?  

• jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?  

• k jakým účelům a jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?  

• komu a proč Vaše osobní údaje předáváme?  

• odkud jsme Vaše osobní údaje získali?  

• jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?  

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?  
Správcem Vašich osobních údajů je společnost Republic CZ II Parks Holdco 
s. r. o., se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 054 01 
640, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 262240. Pokud v tomto dokumentu používáme pojem 
„My“ nebo odkazujeme na „Nás“, myslí se tím vždy tento správce Vašich 
osobních údajů.  

2. K čemu slouží tento dokument?  
Tyto zásady jsme vydali a uveřejnili v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 obecným nařízením o ochraně 
osobních údajů (dále jen „GDPR“) za účelem splnění Naší informační 
povinnosti správce Vašich osobních údajů dle článků 13 a 14 GDPR a dále 
osobních údajů Vašich blízkých či jiných adresátů pohlednic, které nám 
předáváte. Pokud k těmto zásadám budete mít jakékoli dotazy, neváhejte 
Nás kontaktovat například prostřednictvím e-mailové adresy 



info@backstage.cz  

3. Jaké kategorie Vašich osobních údajů zpracováváme?  
Abychom pro Vás mohli bezúplatně odeslat Vámi vyplněnou pohlednici a 
splnit tak smluvní povinnost vůči Vám, zpracováváme o Vás tyto kategorie 
osobních údajů, které se pravidelně na pohlednici vyskytují: Váš 
akademický titul, jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu. Dále 
zpracováváme stejné osobní údaje Vašich blízkých či jiných adresátů 
pohlednic, které uvedete jako adresáty pohlednic.  

4. K jakým účelům a na jakém právním základě Vaše osobní údaje 
zpracováváme?  
Ke zpracování Vašich osobních údajů máme samozřejmě platný právní 
základ (titul) vyhovující požadavkům GDPR, který nás opravňuje Vaše 
osobní údaje zpracovávat. Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom 
mohli Vámi předanou pohlednici předat poskytovateli poštovních služeb  

  
k doručení Vašim blízkým či jiným adresátům pohlednic a uhradit za Vás poplatky spojené 
s doručením. Jedná se tedy o zpracování pro plnění Našich smluvních povinností vůči 
Vám. Předat pohlednici k doručení bychom nemohli bez osobních údajů Vašich blízkých či 
jiných adresátů pohlednic, které jste uvedli jako adresáty na pohlednici. Zpracování jejich 
osobních údajů je tudíž našim oprávněným zájmem, jinak bychom totiž povinnost předat 
pohlednice k doručení vůči Vám splnit nemohli.  

Nemusíte se bát, že bychom Vaše osobní údaje či osobní údaje Vašich blízkých a jiných 
adresátů pohlednic z pohlednic zpracovávali pro jakékoli další účely než je předání 
pohlednic k doručení poskytovateli poštovních služeb.  

5. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?  
Všechny osobní údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytně nutnou 
dobu, tedy pouze do okamžiku předání Vámi vyplněných pohlednic k 
doručení poskytovateli poštovních služeb a uhrazení poplatků spojených s 
doručením. Tím budou naše smluvní povinnosti vůči Vám splněny, tudíž 
Vaše osobní údaje nadále nijak uchovávat nebudeme.  

6. Komu Vaše osobní údaje předáváme?  
Při plnění Našich smluvních i zákonných povinností, při ochraně Našich 
oprávněných zájmů i při další činnosti související se zpracováním Vašich 
údajů pravidelně využíváme odborných služeb jiných osob – Našich 
dodavatelů. Tyto třetí osoby jsou v postavení zpracovatelů Vašich osobních 
údajů. Na zpracování Vašich údajů se, dle okolností, mohou podílet osoby z 
následujících kategorií zpracovatelů:  



•  dodavatelé poskytující nám marketingové, právní služby a jiné obdobné služby (v 
případě této marketingové akce zpracovává Vaše osobní údaje společnost Backstage 
Production, s.r.o., se sídlem Dělnická 776/5, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 24709689;  

• další společnosti ze skupiny, jejímž je Naše společnost členem a jejich zaměstnanci.  

Těmto zpracovatelům předáváme pro výše uvedené účely v nezbytném rozsahu Vaše 
osobní údaje. Zpracovatelé nejsou oprávněni použít osobní údaje pro své vlastní účely 
nebo v rozporu s Našimi pokyny.  

Každého zpracovatele pečlivě vybíráme, abychom zajistili, že Vaše osobní údaje budou u 
něho v bezpečí. S každým Naším zpracovatelem máme též uzavřenou smlouvu o 
zpracování osobních údajů, která v souladu s GDPR obsahuje řadu povinností a záruk 
zpracovatele k zajištění správného zpracování Vašich osobních údajů.  

Vaše osobní údaje předáváme také orgánům veřejné moci, avšak pouze v případě, že k 
tomu jsme dle právních předpisů povinni.  

7. Odkud jsme Vaše osobní údaje získali?  

Vaše Osobní údaje pochází přímo do Vás – tedy od subjektů osobních údajů ve smyslu 
GDPR. Osobní údaje Vašich blízkých či jiných adresátů pohlednic nepochází přímo od 
nich, ale předali nám je osoby, vůči kterým máme povinnost předat pohlednici k doručení. 
Pokud jste obdrželi pohlednici a domníváte se, že Vaše osobní údaje Nám byly předány 
třetí osobou proti Vaší vůli, laskavě Nás v této věci kontaktujte.   

  
Při zpracování Vašich údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, profilování ani 
použití další neobvyklé technologie.  

8. Jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich údajů práva?  

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů u nás můžete uplatnit řadu práv. Své 
žádosti v tomto ohledu můžete zasílat například na adresu Našeho sídla nebo elektronicky 
na e-mailovou adresu info@backstage.cz. Berte prosím na vědomí, že po předání 
pohlednic k odeslání už nebudeme schopni ověřit Vaši totožnost a poskytnout Vám řadu 
informací ohledně Vašich osobních údajů, protože je nebudeme už dále zpracovávat. Do 
té doby máte však samozřejmě zejména následující práva:  

• 8.1.  Právo na přístup k Vašim osobním údajům 
Dle článku 15 GDPR máte právo na přístup k osobním údajům, tedy oprávnění:  

• získat od Nás potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje;  

• získat od Nás informace o (i) účelech zpracování, (ii) kategoriích Vašich 
dotčených osobních údajů, (iii) příjemcích, kterým Vaše osobní údaje byly 
nebo budou zpřístupněny, (iv) plánované době po kterou budou Vaše osobní 



údaje uloženy, (v) existenci práva požadovat od Nás opravu nebo výmaz 
osobních údajů, které se Vás týkají nebo omezení jejich zpracování nebo 
vznést námitku proti takovému zpracování, právu podat stížnost u 
dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů), o veškerých 
dostupných informacích o zdroji Vašich osobních údajů, o skutečnosti, že 
dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných 
zárukách při případném předání údajů mimo EU;  

• získat od Nás bezplatně jednu kopii Vašich osobních údajů v případě, že tím 
nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.  
V případě, že by výkonem Vašeho práva na získání kopie osobních údajů 
mohlo ve vztahu k některým kategoriím osobních údajů dojít k nepříznivému 
dotčení práv a svobod třetích osob, zpravidla nebudeme moci Vaší žádosti v 
rozsahu těchto kategorií údajů vyhovět.  

• 8.2.  Právo na opravu nepřesných či neúplných údajů  
Dle článku 16 GDPR máte právo na opravu nepřesných osobních údajů a na 
doplnění neúplných osobních údajů, které o Vás zpracováváme. S ohledem na 
dostupné technické možnosti provedeme opravu bez zbytečného odkladu poté, co 
Nás na nepřesnost či neúplnost upozorníte.  

• 8.3.  Právo na výmaz (právo být zapomenut)  
Dle článku 17 GDPR máte právo Nás požádat o smazání Vašich osobních údajů. 
Máme nastaveny pravidelné postupy pro zajištění anonymizace či výmaz osobních 
údajů pro případ, že již nejsou zapotřebí k účelu, pro který byly zpracovávány. 
Pokud se přesto domníváte, že jsme některé Vaše osobní údaje včas nevymazali, 
můžete Nás o výmaz požádat. Žádosti o smazání údajů nebudeme muset vyhovět, 
pokud k dalšímu zpracování budeme mít oprávněný důvod slučitelný s GDPR.  

8.4. Právo na omezení zpracování  

Dle článku 18 GDPR máte právo, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, 
pokud budete popírat jejich přesnost, oprávněnost důvodů, na jejichž základě údaje 
zpracováváme, nebo pokud podáte námitku proti zpracování údajů.  

• 8.5.  Právo na informaci o příjemcích osobních údajů  
Dle článku 19 GDPR máme povinnost v případě oprav, výmazu nebo omezení 
zpracování Vašich osobních údajů oznámit tuto skutečnost také všem příjemcům 
Vašich osobních údajů – tedy všem osobám, kterým jsme Vaše osobní údaje 
zpřístupnili. V souvislosti s tím máte právo po Nás požadovat informaci o těchto 



příjemcích.  

• 8.6.  Právo na přenositelnost osobních údajů  
Dle článku 20 GDPR máte právo vyžádat si od Nás Vaše osobní údaje, které jste 
Nám poskytli v souvislosti se smlouvou nebo na základě Vašeho souhlasu a které 
se zpracovávají automatizovaně. Údaje Vám pak poskytneme ve strukturovaném, 
běžně používaném a strojově čitelném formátu. Dále máte také právo žádat Nás o 
předání těchto údajů jinému správci. Této žádosti nebude moci vyhovět, pokud by 
výkonem Vašeho práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích 
osob.  

• 8.7.  Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů  
Dle článku 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních 
údajů, které je prováděno na základě Našeho oprávněného zájmu. Pokud 
neprokážeme, že skutečně máme závažný oprávněný důvod pro zpracování Vašich 
osobních údajů, který převazuje nad Vašimi právy a svobodami, pak zpracování 
Vašich údajů bez zbytečného odkladu ukončíme.  

• 8.8.  Právo nebýt subjektem rozhodnutí založeného výhradně na 
automatizovaném zpracování  
Dle článku 22 GDPR máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí 
založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by 
pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotklo. V 
této souvislosti Vás informujeme, že neprovádíme žádné automatizované 
rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky nebo obdobnými 
důsledky pro Vás. Pokud byste se přesto domnívali, že tímto způsobem Vaše 
osobní údaje zpracováváte, informujte Nás o tom.  

• 8.9.  Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů  
Pokud se budete domnívat, že zpracováním Vašich údajů z Naší strany bylo 
porušeno GDPR, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, 
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).  


