Informace o ochraně osobních údajů Farmářské trhy Praha 1
Základní údaje o správci osobních údajů:
Správcem osobních údajů při provozování Farmářských trhů Praha 1 je společnosti Delicato centrum a.s., IČ: 29039983,
se sídlem Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 15988 (dále jen „Správce“).
Správce zpracovává osobní údaje v rámci organizace a prezentace Farmářských trhů. Jedná se o osobní údaje prodejců –
fyzických osob a zástupce prodejců – právnických osob.
Konkrétně se jedná o tyto osobní údaje:
-

Jméno a příjmení prodejce nebo osoby jednající za prodejce – právnickou osobu
IČ a DIČ prodejce (fyzické osoby)
Adresa místa podnikání
Telefon
Email
Živnostenské oprávnění prodejce – fyzické osoby

Účelem zpracování uvedených osobních údajů je:
-

-

Vedení databáze prodejců
Zveřejňování seznamu prodejců na sociálních sítích, webových stránkách, na reklamě u vstupu do tržiště
Vytvoření označení stánku (označení stánku údaji prodejce je povinné na základě příslušených ustanovení
živnostenského zákona, Správce toto označení pro prodejce vytvoří tak, aby označení všech stánků byla
jednotná)
Realizace tematických akcí (kontaktování prodejců)

Vedení databáze prodejců a vytvoření označení stánku je nezbytné ke vzájemné spolupráci Správce a prodejce, tedy
k tomu, aby si prodejce mohl na Farmářských trzích pronajmout stánek a prodávat své produkty.
Osobní údaje k výše uvedeným účelům zpracovává Správce na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, který
je součástí Žádosti o účast na trzích.
Údaje jsou zpracovávány po dobu aktuálního ročníku trvání trhů (tedy od března do listopadu každého roku) a dále 4
měsíce po skončení sezony pro případné kontaktování prodejců s nabídkou účasti na trzích i v následující sezoně.
Správce dále příležitostně pořizuje fotografie nebo videa z probíhajících trhů. Osobní údaje v této podobě zpracovává
Správce na základě svého oprávněného zájmu – prezentovat Farmářské trhy a informovat o nich zákazníky, a to vždy
maximálně po dobu 5 let.
Každý prodejce, jehož údaje Správce zpracovává, má tato práva
-

požadovat informaci, jaké osobní údaje Správce zpracovává, a o způsobech jejich zpracování
požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu či aktualizaci
požadovat po Správci výmaz veškerých svých údajů, které Správce zpracovává a jejichž zpracování mu neukládá
právní předpis
v případě pochybností o dodržování povinností při zpracování osobních údajů se obrátit se stížností na Správce
nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů
a v případě, že jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů, pak tento souhlas kdykoliv
odvolat.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se ochrany osobních údajů v souvislosti s provozováním Farmářských trhů nás
můžete kontaktovat emailem: info@farmarsketrhyprahy1.cz.

