
 

 

Poučení o zpracování osobních údajů 
 

Účel těchto informací 

V souladu s články 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“), 

společnost Trentino Marketing S.r.l, jakožto správce osobních údajů, poskytuje následující informace, týkající 

se zpracování osobních údajů v rámci pořádání press tripů pro novináře a/nebo influencery (dále jen „Poučení”). 

 
1. Totožnost a kontaktní údaje správce 

Trentino Marketing S.r.l. (dále jen TM) - Via Romagnosi, č. 11 - 38122 Trento 

Email: privacy@trentinomarketing.org 

 
2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (Trentino Marketing) 

Kancelář pověřence pro ochranu 

osobních údajů („DPO”) Email: 

dpo@trentinomarketing.org 
 

3. Typ zpracovávaných osobních údajů 

Pro účely zpracování, uvedené v následujícím odstavci 4, budou zpracovávány výhradně následující osobní 

údaje: jméno a příjmení, identifikační údaje, email, číslo mobilního telefonu a případné potravinové alergie či 

intolerance, které však budou zpracovány výhradně pro účely rezervace ubytování a pro ochranu zdraví 

novinářů a/nebo influencerů. 

 
4. Účel zpracování a právní základ 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro následující účely: 

1. pro umožnění plánování a pořádání press tripů pro novináře a/nebo influencery, kteří mají v úmyslu 

propagovat Trentino, jakožto turistickou destinaci; tyto press tripy budou pořádány společností TM ve 

spolupráci se subjekty uvedenými v článcích 9 a 11c provinčního zákona č. 8 z roku 2002 a s místními 

partnery. 

Právním základem zpracování je článek 6, písmeno b): zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž 

smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na 

žádost tohoto subjektu údajů. Poskytnutí osobních údajů je nepovinné, ale je podmínkou pro účast na 

press tripech. V případě neposkytnutí osobních údajů se proto daný subjekt údajů nebude moci 

pořádaných press tripů zúčastnit. 

2. pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; právním základem zpracování je článek 

6, písmeno c). 

 
5. Kategorie příjemců osobních údajů 

Pro účely uvedené v předchozím odstavci budou mít přístup k poskytnutým údajům interní spolupracovníci, 

pověření předmětným zpracováním v rámci vykonávání svých aktivit, ubytovací zařízení, pro účely rezervace 

ubytování, subjekty uvedené v článcích 9 a 11c provinčního zákona č. 8 z roku 2002, pro účely pořádání press 

tripů, externí dodavatelé, jakožto zpracovatelé osobních údajů, justiční, dozorčí a kontrolní orgány, správní 

orgány, veřejné orgány a úřady (vnitrostátní a zahraniční). 

 

6. Způsob zpracování 

Vaše osobní údaje budou zpracovány způsoby uvedenými v článku 4, odstavci 2) GDPR 

- pomocí či bez pomoci automatizovaných systémů a budou zahrnovat následující operace: shromáždění, 

zaznamenání, uspořádání, strukturování, aktualizace, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání a 

analýza, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, seřazení, zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. V 
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každém případě bude zaručena fyzická a logická bezpečnost údajů, jakož i důvěrnost, integrita a 

dostupnost zpracovávaných osobních údajů, a to pomocí vhodných technických a organizačních opatření. 

 
7. Šíření a profilování 

Vaše osobní údaje nebudou předmětem šíření a profilování. 

 
8. Ukládání osobních údajů a předávání do zahraničí 

Pro správu a ukládání osobních údajů jsou používána internetová úložiště a/nebo servery, nacházející se na 

území Evropské unie, které vlastní a/nebo kterými disponuje správce a/nebo třetí subjekty, jakožto zpracovatelé 

údajů. 

 
9. Doba uložení osobních údajů 

Osobní údaje shromažďované pro účely uvedené v předchozím odstavci 4 budou zpracovávány a ukládány po 

celou dobu platnosti smlouvy a následujících 10 let. Po uplynutí této doby budou osobní údaje vymazány, s 

výjimkou případu, kdy evropské či vnitrostátní zákony stanovují povinnost jejich uložení. 

V případě sporů budou osobní údaje považované za nezbytné pro tyto účely uloženy po dobu nezbytnou pro 

vyřešení takových sporů. 

 
10. Práva subjektu údajů 

V souladu s články 15 až 21 GDPR může subjekt údajů uplatnit dále uvedená práva: 

• Právo na přístup (článek 15, GDPR), 

• Právo na opravu (článek 16, GDPR), 

• Právo na výmaz (článek 17, GDPR), 

• Právo na omezení zpracování (článek 18, GDPR) 

• Právo na přenositelnost údajů (článek 20, GDPR) 

• Právo vznést námitku (článek 21, GDPR) 

Dále má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu (článek 77, GDPR). 

 
Výše uvedená práva mohou být uplatněna zasláním odpovídající žádosti společnosti TM nebo výše uvedenému 

DPO. 


