
  

 
Zásady ochrany osobních údajů  

 
při pořizování fotografií a video záznamů na veletrzích a dalších akcích  

 
 
Na veletrzích a dalších akcích společnosti ARBURG mohou být pořízeny fotografie a/nebo video 
záznamy. Tyto Zásady ochrany osobních údajů vám poskytnou informace o veškerých způsobech 
zpracování osobních údajů v této souvislosti.  
 
1. Jméno a kontaktní údaje Správce a Pověřence pro ochranu osobních údajů  
 
Správcem je v souladu s článkem 4, odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) (GDPR) 
ARBURG GmbH + CO KG, Arthur-Hehl-Strasse, 72290 Lossburg, Německo, email: contact@arburg.com, 
telefon: +49 (0) 7446 33-0, (viz naše Právní informace). 
 
Našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na emailové adrese 
datenschutzbeauftragter@arburg.com nebo prostřednictvím výše uvedené poštovní adresy. Do 
předmětu zprávy napište: „K rukám Pověřence pro ochranu osobních údajů“. 
   
2. Shromažďování a uchovávání osobních údajů 
 
Na veletrzích a dalších akcích společnosti ARBURG mohou být pořízeny fotografie a/nebo video 
záznamy. Návštěvníci dané akce mohou být na těchto fotografiích/video záznamech identifikovatelní. 
V tomto případě obsahují fotografie/video záznamy osobní údaje ve smyslu článku 4, odst. 1 GDPR. 
Jednotlivé fotografie a video záznamy uchováváme a zveřejňujeme v souladu s ustanoveními těchto 
Zásad ochrany osobních údajů, a to např. v časopisu společnosti ARBURG „today“, na intranetu a 
webových stránkách společnosti ARBURG nebo v rámci tiskových zpráv společnosti ARBURG.  
 
3. Účel zpracování osobních údajů, právní základ  
 
Fotografie a video záznamy a jejich publikace slouží pro účely řízení vztahů s veřejností, reklamu a 
dokumentaci. Právním základem zpracování je článek 6, odst. 1, písm. f) GDPR. 
 
Naše oprávněné zájmy plynou z výše uvedených účelů zpracování osobních údajů (vztahy s veřejností, 
reklama, dokumentace).  
 
4. Příjemci osobních údajů, zveřejnění  
 
Jsme oprávněni pravidelně zveřejňovat fotografie a/nebo video záznamy, a to např. v časopisu 
společnosti ARBURG „today“, na intranetu a webových stránkách společnosti ARBURG nebo v rámci 
tiskových zpráv společnosti ARBURG. Rádi bychom vás tímto upozornili, že zveřejnění fotografií/video 
záznamů na internetu znamená, že přístup k těmto materiálům bude mít neomezený počet lidí.  
 
V některých případech mohou být fotografie/video záznamy pořízeny externími poskytovateli služeb 
nebo upraveny externími poskytovateli služeb před zveřejněním. Pokud externí poskytovatelé služeb 
zpracovávají tímto způsobem osobní údaje, pak zpracování probíhá výhradně naším jménem a 
v souladu s našimi pokyny.  
 
 
 
 



  

5. Doba uchování osobních údajů  
 
Fotografie a videozáznamy, které nevyužijeme pro účely uvedené v bodě 3, budou po výběru vhodných 
fotografií/video záznamů smazány. Vybrané fotografie a video záznamy uchováme po dobu neurčitou, 
pokud osoba, které se fotografie nebo video záznamy týkají, nevznese námitku.  
 
6. Vaše práva  
 
Máte právo:  
 

- požadovat na základě článku 15 GDPR informace o vašich osobních údajích, které 
zpracováváme. Zejména máte právo požadovat informace o účelech zpracování, kategorii 
osobních údajů, kategoriích příjemců osobních údajů, plánované době uchování osobních 
údajů, o právu na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo právu vznést námitku, o existenci 
práva vznést námitku, o původu osobních údajů, pokud nebyly získány od nás a také o existenci 
automatizovaného rozhodování, včetně profilování a případně požadovat smysluplné 
informace o těchto procesech.  

- požadovat na základě článku 16 GDPR okamžitou opravu nesprávných údajů nebo doplnění 
osobních údajů, které jsou u nás uloženy. 

- požadovat na základě článku 17 GDPR okamžité vymazání vašich osobních údajů, které jsou u 
nás uložené, kromě případů, kdy jejich zpracování je nezbytné pro výkon práva na svobodu 
projevu a informace, splnění právní povinnosti z důvodu veřejného zájmu nebo pro určení, 
výkon a obhajobu právních nároků. 

- požadovat na základě článku 18 GDPR omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud 
popíráte přesnost osobních údajů, zpracování je protiprávní, ale odmítnete jejich vymazání a 
my již data nevyžadujeme, avšak vy osobní údaje potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu 
právních nároků v souladu s článkem 21 GDPR. 

- obdržet na základě článku 20 GDPR vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve 
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požadovat předání 
těchto informací jinému správci. 

- kdykoliv odvolat na základě článku 7, odst. 3 GDPR váš souhlas, který jste nám udělili. Po 
odvolání souhlasu již nebudeme moci dále zpracovávat vaše osobní údaje na základě 
původního souhlasu. 

 
Pokud si přejete uplatnit výše uvedená práva, pošlete nám email na adresu contact@arburg.com nebo 
oznámení na kontaktní údaje uvedené v Právních informacích. 
 
Právo vznést námitku  
 
Pokud používáme vaše osobní údaje, abychom chránili naše oprávněné zájmy ve smyslu článku 6, odst. 
1 a odst. 1 písm. f) GDPR, máte právo vznést námitku proti zpracování z důvodů, které se týkají 
konkrétní situace v souladu s článkem 21, odst. 1 GDPR. Máte právo kdykoliv vznést námitku proti 
zpracování vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu v souladu s článkem 21, odst. 2 GDPR 
bez udání důvodu. Pro uplatnění práva vznést námitku stačí, když nám pošlete upozornění, například 
emailem na adresu contact@arburg.com.  
 
Právo podat stížnost 
 
Pokud si myslíte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje Obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů, máte v souladu s článkem 77 GDPR právo podat stížnost u dozorového úřadu, který má na 
starosti ochranu osobních údajů. 
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7. Aktualizace a změna Zásad ochrany osobních údajů 
 
Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou aktuálně platné a byly vydány v prosinci 2018. 
 
Na základě dalšího rozvoje našich webových stránek, obchodní nabídky a kvůli změnám v právních 
nebo regulačních předpisech je možné, že budeme muset tyto Zásady ochrany osobních údajů upravit. 
Aktuální verzi Zásad ochrany osobních údajů si kdykoliv můžete prohlédnout a vytisknout na našem 
webu na adrese https://www.arburg.com/en/meta/data-protection/ 
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