
INFORMAČNÍ PROHLÁŠENÍ SUBJEKTŮM ÚDAJŮ O ZPRACOVÁNÍ 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

dle čl. 13 a 14 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 Obecné nařízení 

Dle požadavků Obecného nařízení je společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. povinna informovat subjekty 
údajů o podrobnostech zpracování osobních údajů.   

Správcem osobních údajů je společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-
Zábřeh, IČ: 259 11 368 

Kontaktní údaje správce: 

e-mail: ova@arena-vitkovice.cz, 
tel: +420 596 707 301 

Správce osobních údajů v tomto prohlášení informuje následující kategorie subjektů údajů, o nichž 
zpracovává osobní údaje: 

a) uchazeči o zaměstnání; 
b) návštěvníci sportovních, kulturních, společenských a jiných akcí (veřejnost); 
c) hoteloví hosté; 
d) klienti (sportovní kluby, spolky, nájemci); 
e) smluvní partneři; 
f) dodavatelé veřejných zakázek. 

Subjekty údajů mají následující práva ve vztahu k osobním údajům, které o nich Správce osobních 
údajů zpracovává:  

a) právo na přístup ke svým osobním údajům; 
b) právo na opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů; 
c) právo požadovat výmaz svých osobních údajů v případech, kdy: 
 osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny; 
 subjekt údajů vznese námitky proti zpracování; 
 osobní údaje byly zpracovány protiprávně; 
 osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; 

d) právo požadovat omezení zpracování v případech, kdy: 
 subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce 

mohl přesnost osobních údajů ověřit; 
 zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o 

omezení jejich použití; 
 správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro 

určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 
 subjekt údajů vznese námitky proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné 

důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů; 
e) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se subjektu údajů týkají, jestliže je 

zpracování založeno na oprávněném zájmu správce; 
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů 

obrátit se na Zástupce správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. 
Sochora 27, 170 00 Praha 7. 
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Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání 

Informace o zpracování osobních údajů návštěvníků sportovních, kulturních, společenských a jiných 
akcí (veřejnosti) 

Informace o zpracování osobních údajů hotelových hostů 

Informace o zpracování osobních údajů klientů (sportovních klubů, spolků, nájemců) 

Informace o zpracování osobních údajů smluvních partnerů 

Informace o zpracování osobních údajů dodavatelé veřejných zakázek 

file:///C:/Users/kozubkova.ARENA/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A7H6RLR/Informace%20-%2001_Uchazeči.pdf
file:///C:/Users/kozubkova.ARENA/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A7H6RLR/Informace%20-%2002_Návštěvníci.pdf
file:///C:/Users/kozubkova.ARENA/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A7H6RLR/Informace%20-%2002_Návštěvníci.pdf
file:///C:/Users/kozubkova.ARENA/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A7H6RLR/Informace%20-%2003_Hoteloví%20hosté.pdf
file:///C:/Users/kozubkova.ARENA/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A7H6RLR/Informace%20-%2004_Klienti.pdf
file:///C:/Users/kozubkova.ARENA/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A7H6RLR/Informace%20-%2005_Smluvní%20partneři.pdf
file:///C:/Users/kozubkova.ARENA/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A7H6RLR/Informace%20-%2006_Dodavatelé%20VZ.pdf

