INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
I. Základní poskytované informace
Totožnost a kontaktní údaje správce:
Společnost SOUNDTRACK FESTIVAL a.s., IČ: 04683587, DIČ: 04683587, sídlo: Apolinářská 445/6, 128 00 Praha 2, zápis
vobchodním rejstříku: Městský soud vPraze B 21268, jako organizátor společenské a kulturní události pod označením
Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií SOUNDTRACK (MFFHM).
Kontaktovat nás můžete na adrese uvedené výše nebo na elektronicky na e-mailu: office@soundtrackfestival.cz
Účely a právní důvody zpracování osobních údajů:
Účast na akcích MFFHM, zejména rezervace a zajištění vstupenek na představení MFFHM, příp. zajištění ubytování
a pozemní dopravy, a pro další komunikaci, včetně marketingových účelů správce a třetích stran.
Právním důvodem zpracování jsou proto oprávněné zájmy správce, kterými jsou realizace, propagace a prezentace
MFFHM.
V případě Vašeho nesouhlasu se zpracováním osobních údajů můžete podat námitku nebo využít jiného práva, jak je
podrobněji uvedeno níže.
Příjemci osobních údajů:
Příjemci osobních údajů jsou smluvní dodavatelé, obchodní a mediální partneři, jejichž plnění souvisí s organizací,
propagací a zajištěním MFFHM, a to vždy pouze v takovém rozsahu osobních údajů, který je nezbytně nutný pro daný
úkol.
Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do jakékoliv třetí země.
Kategorie dotčených osobních údajů:
Osobní údaje, které zpracováváme, jsou jméno/a, příjmení, tituly, společnost a pozice, telefonní číslo, e-mailová adresa.
V rámci akcí a představení může být pro účely prezentace MFFHM pořízen videozáznam.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné (nejedná se o zákonný požadavek), avšak jsou nutné pro zajištění účasti
(vstupenky) na představení či doprovodnou akci MFFHM, zajištění ubytování či dopravy.
Doba zpracování osobních údajů:
Správce zpracovává osobní údaje jen po dobu nezbytnou pro příslušný účel zpracování. V případě zajištění účasti
na představeních (akcích), zajištění ubytování či dopravy se jedná o dobu nezbytně nutnou k takovému zajištění a dále
o dobu, kdy existuje povinnost správce ke zpracovávání údajů anebo kdy se mění právní důvod i účel zpracování údajů
a v takovém případě správce zpracovává údaje i po dobu trvání takového právního důvodu (účelu).

II. Informace a přístup k osobním údajům
Máte právo požadovat přístup kosobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést
námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Podrobněji jsou tato a další práva rozepsána níže.
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Právo na přístup k osobním údajům
Pokud Vás zajímá, zda konkrétní údaje o Vaší osobě zpracováváme, neváhejte nás kontaktovat. Pokud o Vás
zpracováváme osobní údaje, máte právo získat k nim přístup, včetně kopie zpracovávaných osobních údajů. Dále můžete
požadovat i související informace, zejména účel a dobu zpracování, kategorie údajů, příjemce (minulý, budoucí), zdroje,
pokud jde o údaje nezískané přímo od Vás, všechna práva, která ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům máte.
Právo na opravu a doplnění
Máte právo na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů či doplnění neúplných osobních údajů. Budeme rádi,
pokud nám jakékoliv nepřesnosti oznámíte.
Právo na výmaz ("právo být zapomenut")
Máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů, nejsou-li již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak
zpracovány, odvoláte-li souhlas, jsou-li zpracovávány na základě souhlasu, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány
protiprávně.
Právo na omezení zpracování
Máte právo požádat, abychom omezili zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, zejména z důvodu nepřesnosti
osobních údajů, protiprávního zpracování atd. O využití tohoto práva informujeme příjemce. Na Vaši žádost Vás
informuje, kterým příjemcům byly výše uvedené informace o opravě nebo výmazu osobních údajů či omezení zpracování
oznámeny.
Právo na přenositelnost údajů
Na základ tohoto práva nás můžete požádat, abychom ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
na Vaši žádost předali zpracovávané osobní údaje jinému správci za určitých podmínek.
Právo vznést námitku
Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, zejména v případě, kdy jsou zpracovávány na základě
právního důvodu, podle kterého je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, zpracování
Vašich osobních údajů ukončíme, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad
zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Neprovádíme žádné rozhodnutí, které by bylo založeno výhradně na automatizovaném zpracování.
Právo na stížnost
Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu,
zejména vpřípadě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje správce zpracovává neoprávněně nebo v rozporu s obecně
závaznými právními předpisy. Stížnost proti zpracování osobních údajů správcem můžete podat u Úřadu pro ochranu
osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7.
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INFORMATION ON PROCESSING OF PERSONAL DATA
I. Basic information provided
Identity and contact details of the Data Controller:
The company SOUNDTRACK FESTIVAL a.s., Company ID: 04683587, VAT No.: 04683587, registered seat: Apolinářská
445/6, 128 00 Prague 2, entry in the Commercial Register: Municipal Court in Prague, Section B, File 21268, as an organizer
of the social and cultural event called the International Festival of Film Music and Multimedia SOUNDTRACK (MFFHM).
You can contact us at the address listed above or electronically by e-mail: office@soundtrackfestival.cz
Purposes and legal grounds for personal data processing:
Attendance at the MFFHM events, especially booking and provision of tickets or accommodation and surface
transportation, and further communication, including marketing purposes of the Controller and third parties.
The legal grounds for personal data processing are therefore the legitimate interests of the Controller, such as realization,
promotion and organization of the MFFHM.
Should you disagree with the processing of your personal data, you may object or use other rights as detailed below.
Personal data recipients:
Personal data recipients include contractors, business and media partners, whose performance is related to the
organization, promotion and organization of the MFFHM. The Controller shall provide only personal data necessary for
performance of the above mentioned tasks.
The Controller does not intend to transfer personal data to any third country.
Category of the personal data concerned:
The personal data we process include name(s), surname, titles, company and position, telephone number, e- mail address.
We may capture your image or likeness as part of video recordings during productions and performances for purposes
of the MFFHM promotion.
The provision of personal data is voluntary (it is not a statutory requirement), but may be necessary to provide you with
tickets to any event or accompanying event of the MFFHM, accommodation or transport.
Period of personal data processing:
The Controller processes personal data only for the period necessary to fulfill the purpose of processing. Regarding
provision of tickets, accommodation or transport, it is a period of time necessary for such a provision as well as fulfilling
the Controller ́s obligation to process personal data, or until the legal grounds and purpose of personal data processing
change where the Controller processes personal data for the duration of such legal grounds (purpose).

II. Information and access to personal data
You have the right to obtain access to your personal data, rectification or erasure of your personal data, or restriction
of the processing, data portability and you can also object to processing. These and other rights are explained
in more detail below.
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Right of access to personal data
If you want to know as to whether or not we process specific data concerning your person, please do not hesitate to
contact us. Where that is the case, you have the right to access it, including a copy of the personal data undergoing
processing. You may also request related information, in particular the purpose and period of processing, categories
of personal data concerned, recipients (past, future), sources with respect to data not obtained directly from you, all
the rights you have in relation to the personal data processed.
Right to rectification
You have the right to rectify inaccurate or untrue personal data concerning you or have incomplete personal data
completed. We appreciate if you notify us of any inaccuracies.
Right to erasure ("right to be forgotten")
You have the right to obtain from us the erasure of your personal data if the personal data are no longer necessary
in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed, you withdraw your consent on which
the processing is based or the personal data have been processed unlawfully.
Right to restriction of processing
You have the right to obtain from us the restriction of your personal data processing, in particular based on the inaccuracy
of your personal data, unlawful processing, etc. We shall inform the recipients about your use of this right. If requested, we
will inform you to which recipients we have communicated any rectification or erasure of your personal data or restriction
of processing.
Right to data portability
You have the right to have the personal data concerning you transmitted to another controller in a structured, commonly
used and machine-readable format under certain circumstances.
Right to object
If you object to the processing of your personal data, especially if they are processed on the basis of legitimate grounds
under which the processing is necessary for the purposes of the legitimate interests of the controller or third party, we will
terminate the processing of your personal data unless the controller demonstrates compelling legitimate grounds
for the processing which override the interests, rights and freedoms of the data subject or for the establishment, exercise
or defense of legal claims.
We do not make any decision based solely on automated processing.
Right to complain
By exercising your rights in the above manner, your right to file a complaint with the relevant supervisory authority is in no
way affected, especially if you believe the controller processes your personal data unlawfully or in violation of generally
binding legal regulations. You can file a complaint against the controller ́s way of personal data processing with the Office
for Personal Data Protection located at Pplk.Sochora 27, 170 00 Prague 7.
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