
 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Poskytovatel licence k aplikace FESTADA, společnost FESTADA s.r.o. IČ 107 06 992, se sídlem 

L. Svobody 523, 798 21 Bedihošť, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Brně, oddíl C, vložka 122346, je ve smyslu čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a 

Rady Evropské unie č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení GDPR“), správcem 

osobních údajů z důvodu uzavření smlouvy o poskytnutí licence k aplikaci FESTADA uživateli. 

Totožnost a kontaktní údaje správce 

firma: FESTADA s.r.o. 

adresa: L. Svobody 523, 798 21 Bedihošť 

email: info@festada.cz, suppport@festada.cz  

tel.: +420 739 668 789 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů dle čl. 37 nařízení GDPR. 

Správce tímto ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR poskytuje uživateli informace stran zpracování 

osobních údajů, když osobní údaje jsou správcem získány od uživatele, a to osobně, 

elektronickou zprávou nebo prostřednictvím jejich zadání na webových stránkách správce 

www.festada.cz. 

Správce zpracovává tyto osobní údaje o uživateli: jméno a příjmení, název společnosti, 

pracovní zařazení, IČ, DIČ, adresa sídla, bydliště, korespondenční adresy, emailové adresy, 

telefonní čísla, fakturační a platební údaje, vzájemná komunikace, informace o 

poskytovaných službách. 

Účelem zpracování osobních údajů je: 

 vytvoření uživatelského prostředí v souladu se smlouvou o poskytnutí licence, 

 řádné plnění povinností správce dle smlouvy o poskytnutí licence, a splnění dalších 

smluvních závazků poskytovatele, 

 ochrana oprávněných zájmů poskytovatele (ochrana majetku a předmětu podnikání 

poskytovatele), 

 poskytnutí informací o nových službách či nabídkách poskytovatele a jiné 

marketingové zájmy správce, 

 plnění zákonných povinností správce. 

 

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je: 

 splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) 

nařízení GDPR, když osobní údaje jsou uchovány po dobu účinnosti smlouvy o 

poskytnutí licence, 

 splnění zákonných povinností správce, zejm. dle zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 

563/1991 Sb., zákona č. 586/1992 Sb., dle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR, když 

osobní údaje jsou uchovány po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém 

se zdanitelné plnění uskutečnilo, 

 oprávněný zájem správce (prokázání poskytnutí plnění, prokázání platnosti uzavřené 

smlouvy, prokázání splnění smluvních a zákonných povinností apod.), dle čl. 6 odst.1 

písm. f) nařízení GDPR, když osobní údaje jsou s ohledem na promlčecí a prekluzivní 
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lhůty dle civilních a trestních zákonů uchovány po dobu 10 let od zániku účinnosti 

smlouvy o poskytnutí licence,  

 souhlas uživatele pro marketingové zájmy správce, dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení 

GDPR, když osobní údaje budou uchovány po dobu 5 let od zániku účinnosti smlouvy 

o poskytnutí licence. 

 

Po uplynutí výše uvedených lhůt správce osobní údaje uživatele nenávratně vymaže. 

Příjemci osobních údajů: 

 subdodavatelé správce zajišťující účetní, daňové, právní a IT služby, 

 orgány veřejné moci (správce daně, soudní orgány, orgány činné v trestním řízení 

apod.), 

 široká veřejnost (jen v rozsahu jména uživatele, umístění jeho chovu a 

poskytnutých služeb), na základě výslovného individuálního souhlasu uživatele. 

 

Práva uživatele stran zpracování osobních údajů: 

 právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 nařízení GDPR, 

 právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 nařízení GDPR, 

 právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 nařízení GDPR, 

 právo na omezení zpracování dle čl. 18 nařízení GDPR, 

 právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 nařízení GDPR, 

 právo vznést námitku dle čl. 21 nařízení GDPR, 

 právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě 

pochybnosti o dodržování povinností správce stran zpracování osobních údajů, 

 právo na odvolání souhlasu se zpracováním k marketingovým účelům, a to 

prostřednictvím výše uvedených emailových kontaktů. 

K osobním údajům má přístup pouze správce a dále subjekty označeny výše jako příjemci 

osobních údajů. Správce prohlašuje, že učinil přiměřená bezpečnostní opatření k ochraně 

osobních údajů, spočívající v opatřeních technických, administrativních i fyzických. 

Zpracování osobních údajů je smluvním a zákonným požadavkem. Ke zpracování osobních 

údajů za účelem informování uživatele o nových službách a nabídkách poskytovatele je nutný 

souhlas uživatele. Pokud souhlas nebude udělen či bude následně odvolán, nebude jakkoli 

modifikováno poskytování služeb dle smlouvy o poskytnutí licence. Podpisem smlouvy o 

poskytnutí licence uživatel uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů pro marketingové 

účely správce. 

Uzavřením smlouvy o poskytnutí licence uživatel potvrzuje seznámení se s těmito zásadami 

ochrany osobních údajů. 

Tento dokument je platný a účinný od 21. 8. 2021, když může být poskytovatelem 

aktualizován. Aktuální znění informací stran zpracování osobních údajů je vždy přístupné na 

www.festada.cz. 
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V Bedihošti dne 21. 8. 2021 

 

FESTADA s.r.o. 

zast. Bc. Dominikou Sokolovou 

 

 

 


