
 
 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
 

 
KLUB Mn. Hradiště s.r.o. (KLUB), Masarykovo náměstí 299, 295 01 Mnichovo Hradiště,  
IČ: 475 49 483, DIČ: CZ47549483, e-mail: info@klubmh.cz, jakožto správce osobních údajů 
(dále jen správce) poskytuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně osobních údajů, informace o zpracování osobních 
údajů a o právech subjektu údajů souvisejících s jejich zpracováním. 

 
 

OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME V RÁMCI – VARIANTY 
1) Uzavírání a plnění smlouvy/přihlášky jejíž smluvní stranou je subjekt údajů pro tyto účely:  

− členství v kroužcích (divadlo, taneční) 

− divadelní a hudební abonmá (ABO, KPH) 

− uplatnění slevy ZTP a ZTP/P 

− smlouvy (pronájmy, spolupráce, reklama, dílo, darovací, umělecký výkon)  
v tomto rozsahu:  

− jméno a příjmení 

− adresa 

− telefon (u nezletilých na zákonného zástupce) 

− e-mailová adresa  

− IČ, DIČ, datum narození u dětí, ZP, ČÚ  

− číslo průkazu ZTP a ZTP/P. 
 

Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Osobní údaje 
získáváme od subjektu údajů a zpracovávají se po dobu trvání smluvního vztahu a následně dle 
skartačního plánu. Údaje budou zpracovávány automatizovaně i v podobě listinné a nebudou 
poskytovány jiným osobám, vyjma vstupenek/abonentek, které jsou zpracovávány v rezervačním 
programu společnosti DISdata s.r.o. na základě smlouvy obsahující povinnosti týkající se nakládání  
s osobními údaji.  

 
2) Konkludentní souhlas – pořizování foto a video dokumentace z akcí KLUBu (viditelné 

upozornění návštěvníků akce na pořizování fotodokumentace při vstupu). 

 
KONTAKTNÍ OSOBA 

Dominik Malý, jednatel společnosti 
KLUB Mn. Hradiště s.r.o., adresa Masarykovo náměstí 299, 295 01 Mnichovo Hradiště 
tel.: 326 772 464, mob.: 735 225 225, email: dominik.maly@klubmh.cz 

 

INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 
− Právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.  

− Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.  

− Právo podat stížnost na porušení právních předpisů v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů, a to dozorovému orgánu. 

− Úřadu pro ochranu osobních údajů.  

− Právo vznést u správce námitku proti zpracování osobních údajů – jen u zpracování na základě 
oprávněného zájmu.  

− Právo na vymazání údajů, pokud pominul zákonný důvod. 


