
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

V souvislosti s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), vám tímto 

společnost Atrium Palác Pardubice s.r.o., se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, Žižkov, Česká 

republika, IČO: 034 58 059, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová 

značka C 231910 (dále jen „ATRIUM“), poskytuje informace o pravidlech upravujících zpracování vašich 

osobních údajů a o právech, jejichž nositelem v této souvislosti jste.  

Níže uvedená pravidla nabývají účinnosti 25. května 2018. 

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně způsobu a rozsahu zpracování vašich osobních údajů společností 

ATRIUM a ohledně práv, jejichž nositelem v této souvislosti jste, kontaktujte prosím společnost ATRIUM 

poštou na následující kontaktní adrese: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, Žižkov, Česká republika, 

případně kontaktujte pověřence společnosti ATRIUM pro ochranu osobních údajů e-mailem na e-mailové 

adrese dpo-cz@aere.com nebo písemně na adrese: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, Žižkov, Česká 

republika.  

1. Identifikace správce údajů  

Správcem vašich osobních údajů je společnost ATRIUM. 

2. Účely a právní základ zpracování vašich osobních údajů  

a) Společnost ATRIUM zpracovává vaše osobní údaje, které jí poskytnete v rámci své písemné 

komunikace s ní, včetně komunikace elektronickou formou prostřednictvím e-mailových zpráv 

nebo profilů společnosti na sociálních sítích, jako jsou např. Facebook, Instagram apod. (dále 

společně jen „písemná komunikace“). Společnost ATRIUM tedy zpracovává vaše údaje 

v souvislosti s písemnou komunikací s ní, přičemž tyto údaje jsou nezbytné ke sledování 

oprávněných zájmů společnosti ATRIUM (článek 6, odst. 1, písm. f) Nařízení), a to pro následující 

účely:  

 

(i) účely plynoucí z předmětu vaší písemné komunikace, včetně účelů souvisejících s výkonem 

podnikatelské činnosti, podáváním reklamací, stížností, získáváním informací týkajících se 

výkonu podnikatelské činnosti společnosti ATRIUM, provozu nákupních center skupiny 

ATRIUM a výkonu podnikatelské činnosti jejich partnerů;   

(ii) marketing produktů a služeb společnosti ATRIUM či dalších produktů a služeb nabízených 

společností ATRIUM a/nebo skupinou ATRIUM v nákupních centrech ATRIUM, případně 

jejich partnery v nákupních centrech skupiny ATRIUM, a to na základě propojení vašich 

údajů s jinými údaji, kterými společnost ATRIUM a/nebo skupina ATRIUM disponuje pro 

stejné účely zpracování;  

(iii) zlepšení kvality služeb poskytovaných společností ATRIUM a/nebo skupinou ATRIUM;  

(iv) činnosti související s výkonem a obhajobou právních nároků týkajících se předmětu vaší 

písemné komunikace a zpracování vašich osobních údajů;  

(v) archivace a odpovědnost dle požadavků Nařízení. 

 

b) Pokud se zúčastníte soutěže pořádané nebo podporované společností ATRIUM prostřednictvím 

sociálních sítí, zpracovává společnost ATRIUM osobní údaje, které jí poskytnete v rámci své 
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registrace k účasti v soutěži podle pravidel stanovených v příslušných podmínkách soutěže (dále 

jen „Soutěž“) a následně v průběhu Soutěže:  

 

(i) pro účely související s pořádáním, průběhem, vyhodnocením Soutěže a oznámením jejích 

výsledků podle příslušných podmínek, se zveřejněním informací o výsledcích Soutěže, o 

výhercích a o příspěvcích do Soutěže v médiích (např. v tisku, rádiích či televizi), na 

internetových stránkách společnosti ATRIUM a subjektů s ní propojených, 

prostřednictvím jejich profilů na sociálních sítích, rovněž v místě jejího sídla, v 

provozovnách a jiných prostorech společnosti ATRIUM v rámci interní komunikace 

standardními i elektronickými prostředky komunikace (např. na fórech), jakož i v rámci 

dalších propagačních či marketingových materiálů společnosti ATRIUM a osob s ní 

propojených, tedy za účelem oprávněných zájmů společnosti ATRIUM nebo skupiny 

ATRIUM (článek 6, odst. 1, písm. b) Nařízení);  

 

(ii) pro účely splnění právních povinností společnosti ATRIUM v souvislosti s pořádáním 

Soutěže a následným předáním výher výhercům v souladu s příslušnými právními 

předpisy, zejm. v souladu s platnou právní úpravou příslušné daně z příjmu; přičemž 

v případech, kdy je podporovatelem dané Soutěže jiný subjekt než společnost ATRIUM, 

může společnost ATRIUM předat osobní údaje výherců Soutěže tomuto subjektu za účelem 

zajištění předání věcných cen výhercům a úhrady daně z příjmu v souladu s platnými 

právními předpisy (článek 6, odst. 1, písm. c) Nařízení);  

 

(iii) přímý marketing, především abychom vás informovali o mimořádných nabídkách a akcích 

skupiny ATRIUM nebo jejích obchodních partnerů v nákupních centrech ATRIUM, o 

soutěžích pořádaných společností ATRIUM a/nebo skupinou ATRIUM a jejich obchodními 

partnery v nákupních centrech ATRIUM, včetně propojení vašich údajů s jinými údaji, 

kterými společnost ATRIUM a/nebo skupina ATRIUM disponuje pro stejné účely 

zpracování (tj. za účelem oprávněných zájmů společnosti ATRIUM nebo skupiny ATRIUM 

dle článku 6, odst. 1, písm. f) Nařízení);   

 

(iv) analýza informací o vaší účasti v Soutěži, a to s cílem zlepšení kvality služeb poskytovaných 

společností ATRIUM a/nebo skupinou ATRIUM (tj. za účelem oprávněného zájmu 

společnosti ATRIUM nebo skupiny ATRIUM dle článku 6, odst. 1, písm. f) Nařízení); 

 

(v) šetření reklamací a stížností, doručování písemností a sepisování odpovědí na dopisy či žádosti 

týkající se vaší účasti v Soutěži (tj. za účelem oprávněných zájmů společnosti ATRIUM dle 

článku 6, odst. 1, písm. f) Nařízení);  

 

(vi) činnosti související s výkonem a obhajobou právních nároků týkajících se vaší účasti 

v Soutěži a zpracování vašich osobních údajů (tj. za účelem oprávněných zájmů společnosti 

ATRIUM dle článku 6, odst. 1, písm. f) Nařízení); 

 

(vii) archivace a odpovědnost dle požadavků Nařízení (tj. za účelem oprávněných zájmů 

společnosti ATRIUM dle článku 6, odst. 1, písm. f) Nařízení).  

V ostatních případech budou vaše osobní údaje zpracovávány pouze na základě předem uděleného 

souhlasu, a to v rozsahu a pro účely uvedené v takovém souhlasu.  

 

3. Povinnost poskytnout společnosti ATRIUM osobní údaje  



Osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a nejsou požadovány na základě smlouvy či právních předpisů 

(s výjimkou údajů nezbytných k uzavření smlouvy na základě naší písemné komunikace nebo ke splnění 

právních povinností vzniklých v této souvislosti).  

Rozhodnete-li se účastnit Soutěže, vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně, přičemž tyto údaje 

mohou být nezbytné pro pořádání Soutěže a informování výherců o získání výher. K jiným účelům 

uvedeným v bodě 2. b) mohou být takové údaje nezbytné z důvodu sledování oprávněných zájmů 

společnosti ATRIUM.  

Rozhodnete-li se účastnit Soutěže, je poskytnutí vašich osobních údajů nezbytné i v souvislosti s plněním 

daňových povinností dle výše uvedené právní úpravy daně z příjmu.  

Rozhodnete-li se účastnit Soutěže, nemohou žádné osobní údaje, jež nám na základě našeho požadavku za 

daných okolností poskytnete, zmařit či omezit pořádání Soutěže společností ATRIUM za vaší účasti. 

Osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně v rozsahu, ve kterém jsou takovéto osobní údaje shromážděny 

na základě uděleného souhlasu.   

4. Příjemci osobních údajů  

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů pro účely uvedené v bodě 2., mohou být vaše osobní 

údaje poskytnuty následujícím příjemcům či kategoriím příjemců:  

a) veřejným orgánům a subjektům veřejné správy, případně subjektům pověřeným veřejnými orgány, 

a to v rozsahu a pro účely plynoucí z právních předpisů, včetně příslušného Finančního úřadu;  

 

b) subjektům propojeným se společností ATRIUM v rámci sdílení informací a plnění oznamovacích 

povinností;  

 

c) subjektům, které skupině ATRIUM poskytují podporu v souvislosti s jejími obchodními procesy, 

včetně subjektů zpracovávajících osobní údaje pro skupinu ATRIUM (tzv. zpracovatelé údajů);  

 

d) v případě vaší účasti v Soutěži subjektům, které se podílejí na procesech nezbytných pro pořádání 

příslušné Soutěže, včetně partnerů společnosti ATRIUM a jiných podporovatelů Soutěže.  

  

5. Doba zpracování osobních údajů  

Osobní údaje budou zpracovávány a uloženy po dobu vzájemné písemné komunikace nebo po dobu, po 

kterou jsou realizována opatření plynoucí z předmětu takové písemné komunikace (např. plnění smlouvy, 

pořádání určité Soutěže či jiné akce); pro další účely budou vaše údaje zpracovávány a uloženy po dobu 

plynoucí z příslušných právních předpisů a po dobu, kdy mohou být vůči společnosti ATRIUM uplatněny 

právní nároky.  

 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou z hlediska účelů uvedených v bodě 2., tj. pro účely 

vaší účasti v Soutěži, dokud daná Soutěž neskončí, a následně po dobu a v rozsahu požadovaném právními 

předpisy nebo za účelem oprávněných zájmů skupiny ATRIUM a/nebo společnosti ATRIUM v postavení správce 

údajů v rozsahu uvedeném výše v bodě 2. b).   

 

V případě, že udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, budou vaše osobní údaje zpracovávány 

do okamžiku odvolání takového souhlasu. 

6. Automatizované zpracování osobních údajů a profilování  



Profilováním se rozumí jakákoliv forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich 

použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo 

odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních 

preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.  

Vaše osobní údaje nebudou využívány k automatizovanému rozhodování v souvislosti s vámi, ani k 

profilování, pokud by tyto činnosti mohly mít pro vás právní důsledky či jiné podobně závažné dopady. Pro 

marketingové a analytické účely uvedené v bodech 2. a) (ii) - ( iii) a 2. b) (iii) - (iv), mohou být vaše osobní 

údaje (včetně údajů o vaší účasti v konkrétní Soutěži) používány pro profilování za účelem nastavení služeb 

poskytovaných skupinou ATRIUM dle vašich preferencí (tj. profilování nebude základem pro rozhodování, 

které by pro vás mohlo mít právní důsledky či jiné podobně závažné dopady).  

7. Práva subjektu údajů  

ATRIUM vás tímto ujišťuje, že jakýkoliv subjekt údajů, jehož osobní údaje společnost ATRIUM zpracovává, 

má příslušná práva plynoucí z Nařízení. Jste tedy nositelem následujících práv: 

 

a) Práva na přístup ke svým osobním údajům, včetně práva získat kopii těchto údajů;   

 

b) Práva na opravu svých osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje nepřesné či neúplné;  

 

c) Práva na výmaz osobních údajů (tzv. „právo být zapomenut“), pokud: (i) již údaje nejsou potřebné 

pro účely, pro které byly shromážděny; (ii) subjekt údajů odvolá svůj souhlas, na jehož základě byly 

údaje zpracovány a pro zpracování neexistuje žádný další právní důvod; (iii) subjekt údajů vznese 

námitky proti zpracování svých osobních údajů; (iv) údaje byly zpracovány protiprávně; (v) údaje 

musí být vymazány ke splnění právní povinnosti; (vi) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti 

s nabídkou služeb informační společnosti;  

 

d) Práva na omezení zpracování osobních údajů, pokud: (i) subjekt údajů popírá přesnost osobních 

údajů; (ii) zpracování osobních údajů je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz předmětných 

osobních údajů a místo toho žádá o omezení jejich použití; (iii) správce údajů již osobní údaje 

nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu 

právních nároků; (iv) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, dokud nebude 

ověřeno, zda oprávněné důvody správce údajů převažují nad oprávněnými zájmy subjektu údajů; 

 

e) Práva na přenositelnost osobních údajů, pokud: (i) je zpracování založeno na smlouvě uzavřené se 

subjektem údajů nebo na souhlasu uděleném subjektem údajů; a (ii) zpracování je prováděno 

automatizovaně;  

 

f) Práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, pokud: (i) existují 

důvody týkající se vaší konkrétní situace a předmětné osobní údaje jsou zpracovávány pro účely 

oprávněných zájmů skupiny ATRIUM uvedených výše v bodě 2.; nebo (ii) údaje jsou zpracovávány 

pro účely přímého marketingu.   

 

8. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů  

V rozsahu, v jakém jste udělili svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, jste rovněž oprávněni tento svůj 

souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování 

osobních údajů vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 



 

9. Právo podat stížnost u dozorového úřadu  

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů ze strany společnosti ATRIUM probíhá v rozporu 

s ustanoveními Nařízení, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.  

 

10. Předávání osobních údajů subjektům mimo Evropský hospodářský prostor  

Společnost ATRIUM může v nezbytných případech odůvodněných okolnostmi předat vaše osobní údaje 

subjektu se sídlem mimo EHP, konkrétně na Jersey. 

Přenos osobních údajů na Jersey bude proveden v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 8. května 2008 

podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající ochraně osobních údajů v Jersey. 

Při přenosu těchto osobních údajů společnost ATRIUM zajistí dostatečné standardy ochrany vašich 

osobních údajů.  

Prostřednictvím společnosti ATRIUM jste oprávněni získat kopie takovýchto údajů.  


