
Zásady ochrany osobních údajů 
 

I. Správce osobních údajů 
 
Správcem osobních údajů je obchodní společnost: 
Obchodní firma:  Scuderia Praha a.s. 
IČ:    251 07 640 
Sídlo:    Čistovická 1707/98, 163 00 Praha – Řepy 
Zápis:  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

14422 
Kontaktní osoba:  Markéta Lacina 
e-mail:   gdpr@scuderiapraha.cz 
(dále jen „správce“) 
 
 

II. Osobní údaje 
 
Osobní údaje jsou správcem zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 
2016/679 (dále jen „GDPR“). Správce zpracovává následující osobní údaje svých zákazníků: 

- Titul 
- Jméno a příjmení 
- Adresa 
- Telefon 
- E-mail 
- Název firmy (v případě, že zákazník vlastní firmu) 
- Zaměstnání/oblast podnikání 
- Národnost 
- Stav 
- Rodný jazyk 
- Komunikační jazyk 
- Počet dětí 
- Řidičský průkaz 
- Hobby, sporty, magazíny 

 (dále jen „Osobní údaje“) 
 
Zákazníkem se rozumí osoba, která se správcem vstoupí do smluvního vztahu, na jehož základě správce 
poskytne takové osobě produkty nebo služby v oblasti předmětu činnosti správce. Zákazník je subjektem 
údajů ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR. 
 
 

III. Účel zpracování osobních údajů 
 
Osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě souhlasu zákazníka, a to za účelem marketingové 
činnosti spočívající v nabídkách obchodu, produktů a služeb správce nebo výrobce automobilů 
prodávaných správcem, provádění marketingových studií sledujících spokojenost zákazníka, 
zdokonalení nabízených produktů a služeb, jakož i za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými 
prostředky dle zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších 
předpisů. Správce pro účely zasílání výše uvedených nabídek či obchodních sdělení využívá informace 
o dříve provedených objednávkách zákazníka. 
 
Kontaktní údaje zákazníka (jméno a příjmení, adresa, telefon, e-mail) jsou dále zpracovávány za účelem 
plnění smluv uzavřených mezi správcem a zákazníkem. 



 
 

IV. Příjemci osobních údajů 
 
Osobní údaje jsou správcem zpřístupněny: 

a) výrobcům automobilů prodávaných správcem, tj. 
• společnosti Maserati S.p.A., se sídlem Modena, Viale Menotti 322, I-41100, 

Itálie, nebo 
• společnosti Ferrari S.p.A., se sídlem Modena, Via Emilia Est1163, I-41100, 

Itálie; 
b) marketingovým agenturám provádějícím pro správce marketingovou činnost. 

 
Správce je dále oprávněn poskytnout Osobní údaje třetím osobám v případech oprávněného zájmu 
správce, např. vymáhání pohledávek správce v případě neplnění závazků ze strany zákazníka. 
 
Správce nezpřístupní Osobní údaje žádným třetím osobám s výjimkou výše uvedených osob a 
prohlašuje, že nemá v úmyslu předat Osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. 
 
 

V. Lhůty pro výmaz Osobních údajů 
 
Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu zákazníka budou u správce uloženy po dobu 10 let od 
udělení souhlasu s jejich zpracováním. 
 
Osobní údaje zpracovávané za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi správcem a zákazníkem budou 
zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu. 
 
 

VI. Práva zákazníka v souvislosti s ochranou osobních údajů 
 
Zákazník je v souladu s GDPR oprávněn:  
 

a) požadovat od správce přístup k Osobním údajům týkajícím se zákazníka; 
• Zákazník má právo získat přístup k informacím o účelu zpracování Osobních 

údajů, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích Osobních údajů, 
plánované době uložení Osobních údajů, existenci práva požadovat opravu nebo 
výmaz Osobních údajů, omezení jejich zpracování, vznést námitku proti 
zpracování a podat stížnost u dozorového úřadu a dále k informacím o tom, zda 
dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování uvedenému v čl. 
22 odst. 1 a 4 GDPR včetně informací o použitém postupu a důsledcích takového 
zpracování pro zákazníka; 

• Správce poskytne zákazníkovi kopii zpracovávaných Osobních údajů, přičemž za 
další kopie na žádost zákazníka je správce oprávněn účtovat přiměřený poplatek 
na základě administrativních nákladů; 

• Podá-li zákazník žádost v elektronické formě, poskytne správce informace taktéž 
v elektronické formě, nepožádá-li zákazník o jiný způsob. 

 
b) požadovat opravu Osobních údajů; 

• Zákazník je oprávněn požadovat po správci opravu nepřesných Osobních údajů 
a doplnění neúplných Osobních údajů, a to i formou dodatečného prohlášení. 
 

c) požadovat výmaz Osobních údajů; 



• Zákazník je oprávněn požadovat výmaz Osobních údajů v případě, že 
- Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování; 
- zákazník odvolal souhlas se zpracováním založeným na základě jeho 

souhlasu; 
- zákazník vznesl námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a 

neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo 
zákazník vznesl námitky podle čl. 21 odst. 2 GDPR; 

- Osobní údaje byly zpracovány protiprávně; 
- Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené 

v právu Evropské unie nebo České republiky. 
• Správce ve výše uvedených případech Osobní údaje bez zbytečného odkladu 

vymaže. 
 

d) požadovat omezení zpracování Osobních údajů; 
• Zákazník je oprávněn požadovat po správci omezení zpracování Osobních údajů 

v případě, že: 
- zákazník popírá přesnost Osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, 

aby správce mohl přesnost Osobních údajů ověřit; 
- zpracování je protiprávní a zákazník odmítá výmaz Osobních údajů a žádá 

místo toho o omezení jejich použití; 
- správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely jejich zpracování, ale 

zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 
- zákazník vznesl námitku dle čl. 21 odst. 1 GDPR, přičemž zákazník 

požaduje omezení zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné 
důvody správce převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. 

 
e) vznést námitku proti zpracování Osobních údajů; 

• Zákazník je oprávněn kdykoli vznést námitku proti zpracování Osobních údajů 
na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR. Správce osobní údaje dále 
nezpracovává, neprokáže-li závažné oprávněné důvody pro zpracování, které 
převažují nad zájmy nebo právy a svobodami zákazníka nebo pro určení, výkon 
nebo obhajobu právních nároků.  

• Zákazník je dále oprávněn kdykoli vznést námitku proti zpracování pro účely 
přímého marketingu včetně profilování (pokud se týká přímého marketingu). 
V případě vznesení námitky nebude správce Osobní údaje pro tento účel 
zpracovávat. 
 

f) požadovat přenesení Osobních údajů; 
• Zákazník je oprávněn získat Osobní údaje poskytnuté správci ve strukturovaném, 

běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat je jinému správci. 
• Zákazník má právo na to, aby správce Osobní údaje předal přímo druhému 

správci, je-li to technicky proveditelné. 
 

g) podat proti správci stížnost u dozorového úřadu; 
• Zákazník je v případě porušení příslušných právních předpisů týkajících se 

ochrany osobních údajů oprávněn podat stížnost proti správci u Úřadu pro 
ochranu osobních údajů. 
 

h) odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů; 
• Zákazník je oprávněn kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, 

jsou-li zpracovávány na základě jeho souhlasu, aniž je tím dotčena zákonnost 
zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 



 
Všechna práva dle tohoto článku zásad včetně odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů je 
zákazník oprávněn vykonávat zasláním příslušných žádostí či prohlášení na e-mailovou adresu zástupce 
správce gdpr@scuderiapraha.cz.  
 
 

VII. Technická a organizační bezpečnostní opatření při zpracování osobních údajů 
 
Zpracování Osobních údajů je prováděno odpovědnými zaměstnanci správce, kteří jsou řádně 
proškoleni v oblasti ochrany osobních údajů. 
 
Správce zajistí, že osoby provádějící zpracování Osobních údajů budou dodržovat mlčenlivost 
v souvislosti se zpracováním Osobních údajů. 
 
Osobní údaje v listinné podobě správce uchovává ve k tomu určené místnosti, která je uzamykatelná a 
zabezpečená proti vstupu neautorizovaných osob. 
 
Osobní údaje v elektronické podobě jsou uchovávány v elektronické databázi chráněné zabezpečeným 
protokolem minimalizujícím riziko neoprávněného přístupu. 
 
 

VIII. Postup při porušení zabezpečení osobních údajů 
 
Správce v případě porušení zabezpečení osobních údajů bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámí 
Úřadu pro ochranu osobních údajů s výjimkou případů, kdy takové porušení nepředstavuje riziko pro 
práva a svobody dotčených osob (např. nehrozí ztráta kontroly nad Osobními údaji apod.) 
 
V případě porušení zabezpečení mající za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob 
oznámí správce tuto skutečnost zákazníkům s výjimkou případů, kdy: 

- správce zavedl náležitá technická a organizační opatření a tato opatření byla použita u dotčených 
osobních údajů (zejména taková opatření, která činí údaje nesrozumitelnými); 

- správce přijal následná opatření zajišťující, že vysoké riziko se již pravděpodobně neprojeví; 
- by oznámení vyžadovalo nepřiměřené úsilí (např. správce nemá možnost kontaktovat 

zákazníka); v takovém případě bude zákazník informován pomocí veřejného nebo obdobného 
oznámení. 

	


