
I N F O R M A C E   
o  z p r a c o v á n í  o s o b n í c h  ú d a j ů  

  
podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 
o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“)  

 

Společnost ARENA Pavly Kladivové s.r.o., IČO: 03484271, se sídlem V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5 
– Jinonice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou 
značkou C232454, e-mail: info@arenapk.cz (dále též „správce“) jakožto správce osobních údajů 
ve smyslu nařízení, si tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, 
včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností 
ARENA Pavly Kladivové s.r.o. 

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením, 
dále též v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami, kterými je České republika vázána, 
a v souladu s relevantními vnitrostátními předpisy. 

Subjekt údajů se může obracet na správce ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jeho 
osobních údajů a výkonem svých práv. Pro tyto účely slouží následující emailová adresa: 
info@arenapk.cz.  

 

Jaké osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem a na základě čeho? 

Správce získává osobní údaje ve všech níže uvedených případech přímo od subjektu údajů. 

Správce zpracovává pouze osobní údaje, které získal v souladu s platnými právními předpisy, přičemž 
tyto osobní údaje správce shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v rozsahu 
a po dobu nezbytnou pro naplnění tohoto stanoveného účelu při zohlednění praktického fungování 
správce a jeho informačních a personálních kapacit. Vaše osobní údaje správce uchovává pouze 
po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu svých 
oprávněných zájmů nebo po dobu, na kterou mu byl udělen souhlas se zpracováním, pokud 
subjektem údajů nebyl odvolán dříve.  

Zpracovávané osobní údaje a jejich účely a právní základ zpracování se liší podle služeb, které jsou 
subjektu údajů správcem poskytovány. Rozpis naleznete v tabulkách níže: 

Případ I. – Přihlásil/a jste se na úvodní hodinu zdarma nebo na startovací kurz  

Odkud jsme získali Vaše 

osobní údaje 

• Vaše osobní údaje máme přímo od Vás 

Zpracovávané osobní údaje: a) Jméno a příjmení a Vaše pohlaví 

b) Email a telefon 

c) Podoba (fotografie, kamerový záznam) 

Právní základ zpracování • Osobní údaje pod písmeny a)-b) zpracováváme z právního 
titulu uzavření a plnění smlouvy o poskytnutí služby. 

• Osobní údaje pod písmenem c) (fotografie) zpracováváme 
z právního titulu Vámi uděleného souhlasu se zpracováním 
osobních údajů. 

• Osobní údaje pod písmenem c) (podoba zachycená 
kamerovým záznamem) zpracováváme z právního titulu 
oprávněného zájmu spočívajícího v ochraně bezpečnosti 
osob a majetku v prostorách provozoven.  

• Osobní údaje pod písmeny a)-b) mohou být nad rámec 
výše uvedeného zpracovávány z právního titulu 
oprávněného zájmu spočívajícího v přímém marketingu 
nebo ve vyhodnocování a zkvalitňování našich služeb.  

• Všechny osobní údaje mohou být v konkrétních případech 
nad rámec výše uvedeného zpracovávány z právního titulu 



oprávněného zájmu spočívajícího v uplatňování našich 
nároků a v obraně proti vzneseným nárokům. 

Účely zpracování • Osobní údaje pod písmeny a)-b) zpracováváme za účelem 
poskytnutí požadovaných služeb a plnění smlouvy. 

• Osobní údaje pod písmenem c) (fotografie) zpracováváme 
za účelem kontroly nepřenosnosti čipové karty, která Vám 
byla vystavena v souvislosti s Vaší registrací u Společnosti 
a založením Vašeho účtu v elektronickém rezervačním 
systému Moje Arena.  

• Osobní údaje pod písmenem c) (podoba zachycená 
kamerovým záznamem) zpracováváme z právního titulu 
oprávněného zájmu spočívajícího v ochraně bezpečnosti 
osob a majetku v prostorách provozoven.  

• Osobní údaje pod písmeny a)-b) zpracováváme za účelem 
přímého marketingu a zlepšování péče o návštěvníky 
našich provozoven. 

• Všechny osobní údaje mohou být v konkrétním případě 
zpracovávány za účelem vedení právního sporu. 

Informace o povinnosti 

poskytnout osobní údaje 

• Poskytnutí osobních údajů pod písmeny a)-b) je smluvním 
požadavkem. Bez těchto osobních údajů není možno 
s Vámi uzavřít smlouvu o poskytnutí služby a službu Vám 
poskytnout. 

Po jak dlouhou dobu budou 

Vaše osobní údaje 

zpracovávány? 

• Vaše osobní údaje pod písmeny a)-b) zpracováváme 
po dobu platnosti Vaší registrace u Společnosti, příp. déle, 
je-li to třeba s ohledem na oprávněné zájmy Společnosti.    

Komu Vaše osobní údaje 

poskytujeme? 

• Osobní údaje uvedené pod písmeny a) – b) mohou být 
poskytovány podnikajícím fyzickým osobám (trenérům), 
s nimiž spolupracujeme a kteří mají přístup do 
elektronického rezervačního systému.   

• Z důvodu objemu zpracovávaných dat mohou být 
využívány služby poskytovatelů cloudových uložišť. 

 

Případ II. – Zakoupili jste si jednotlivé vstupy nebo permici na více vstupů 

Odkud jsme získali Vaše 

osobní údaje 

• Vaše osobní údaje máme přímo od Vás 

Zpracovávané osobní údaje: a) Jméno a příjmení a Vaše pohlaví 

b) Počet vstupů a typ permice 

c) Poskytnuté služby 

d) Email a telefon 

e) Datum a čas rezervované služby 

f) Podoba (fotografie, kamerový záznam)  

Právní základ zpracování • Osobní údaje uvedené pod písmeny a)-e) zpracováváme 
z právního titulu uzavření a plnění smlouvy o poskytnutí 
služby. 

• Osobní údaje uvedené pod písmeny a)-b) zpracováváme 
z právního titulu plnění právní povinnosti, a to povinnosti 
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a 
dle zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty v platném 
znění. 

• Osobní údaje uvedené pod písmenem d) zpracováváme 
rovněž na základě oprávněného zájmu spočívajícího 
v možnosti přímého kontaktu mezi správcem a Vámi 
v souvislosti s poskytováním služeb (např. informace 
o omezení provozní doby fitcenter).   



• Osobní údaje pod písmenem f) (fotografie) zpracováváme 
z právního titulu Vámi uděleného souhlasu se zpracováním 
osobních údajů. 

• Osobní údaje pod písmenem f) (podoba zachycená 
kamerovým záznamem) zpracováváme z právního titulu 
oprávněného zájmu spočívajícího v ochraně bezpečnosti 
osob a majetku v prostorách provozoven.  

• Osobní údaje pod písmeny a)-e) mohou být nad rámec 
výše uvedeného zpracovávány z právního titulu 
oprávněného zájmu spočívajícího v přímém marketingu 
nebo ve vyhodnocování a zkvalitňování našich služeb.  

• Všechny osobní údaje mohou být v konkrétních případech 
nad rámec výše uvedeného zpracovávány z právního titulu 
oprávněného zájmu spočívajícího v uplatňování našich 
nároků a v obraně proti vzneseným nárokům.  

Účely zpracování • Osobní údaje pod písmeny a)-e) zpracováváme za účelem 
poskytnutí požadovaných služeb a plnění smlouvy, a to 
včetně poskytování služby rezervace lekcí přes rezervační 
systém Moje Arena, v němž Vám byl založen účet při Vaší 
registraci u Společnosti.  

• Osobní údaje pod písmeny a)-b) zpracováváme pro účely 
plnění našich právních povinností vyplývajících z výše 
uvedených právních předpisů. 

• Osobní údaje pod písmenem d) zpracováváme za účelem 
přímého kontaktu mezi správcem a Vámi v souvislosti 
s poskytováním služeb (např. informace o omezení 
provozní doby fitcenter).  

• Osobní údaje pod písmeny f) (fotografie) zpracováváme 
za účelem kontroly nepřenosnosti čipové karty.   

• Osobní údaje pod písmeny f) (podoba zachycená 
kamerovým záznamem) zpracováváme za účelem zajištění 
bezpečnosti osob a majetku v prostorách provozoven. 

• Osobní údaje pod písmeny a)-e) zpracováváme za účelem 
přímého marketingu a zlepšování péče o návštěvníky 
našich provozoven. 

• Všechny osobní údaje mohou být v konkrétním případě 
zpracovávány za účelem vedení právního sporu.  

Informace o povinnosti 

poskytnout osobní údaje 

• Poskytnutí osobních údajů pod písmeny a)-e) je smluvním 
požadavkem. Bez těchto osobních údajů není možno 
poskytovat Vám požadované (rezervované) služby.  

• Poskytnutí osobních údajů dle písmene a)-b) je zákonným 
požadavkem. Bez těchto osobních údajů není možno Vám 
vystavit daňový doklad o prodeji permice. 

Po jak dlouhou dobu budou 

Vaše osobní údaje 

zpracovávány? 

• Osobní údaje uvedené pod písmeny a)-b) zpracováváme 
na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném 
znění a dle zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty 
v platném znění, tyto osobní údaje musí být ze zákona 
zpracovávány nejméně po dobu 5 let. Tyto osobní údaje 
mohou být Společností zpracovávány déle než po dobu 5 
let v případě delšího trvání platnosti Vaší registrace 
u Společnosti a/nebo z důvodu oprávněného zájmu 
Společnosti. 

Komu Vaše osobní údaje 

poskytujeme? 

• Osobní údaje uvedené pod písmeny a)-b) sdílíme se 
společností, která nám poskytuje účetní služby. 

• Osobní údaje uvedené pod písmeny a) – e) mohou být 
poskytovány podnikajícím fyzickým osobám (trenérům), 
s nimiž spolupracujeme a kteří mají přístup do 
elektronického rezervačního systému.   



• Z důvodu objemu zpracovávaných dat mohou být 
využívány služby poskytovatelů cloudových uložišť. 

 

 

Případ III. – Jste držiteli karet MultiSport nebo Sodexo ActivePass 

Odkud jsme získali Vaše 

osobní údaje 

• Vaše osobní údaje máme přímo od Vás – získáváme je 
z Vámi předložených benefitních karet.  

Zpracovávané osobní údaje: a) Typ benefitní karty 

b) Jméno a příjmení a Vaše pohlaví 

c) Plátce benefitů (zaměstnavatel) 

d) Číslo karty 

e) Poskytnuté služby  

f) Email a telefon 

g) Datum a čas rezervované služby 

h) Podoba (fotografie, kamerový záznam)  

Právní základ zpracování • Osobní údaje pod písmeny a)-g) zpracováváme z právního 
titulu uzavření a plnění smlouvy.  

• Osobní údaje uvedené pod písmenem f) zpracováváme 
rovněž na základě oprávněného zájmu spočívajícího 
v možnosti přímého kontaktu mezi správcem a Vámi 
v souvislosti s poskytováním služeb (např. informace 
o omezení provozní doby fitcenter).   

• Osobní údaje pod písmenem h) (fotografie) zpracováváme 
z právního titulu Vámi uděleného souhlasu se zpracováním 
osobních údajů. 

• Osobní údaje pod písmenem h) (podoba zachycená 
kamerovým záznamem) zpracováváme z právního titulu 
oprávněného zájmu spočívajícího v ochraně bezpečnosti 
osob a majetku v prostorách provozoven.  

• Osobní údaje pod písmeny a)-g) mohou být nad rámec 
výše uvedeného zpracovávány z právního titulu 
oprávněného zájmu spočívajícího v přímém marketingu 
nebo ve vyhodnocování a zkvalitňování našich služeb.  

• Všechny osobní údaje mohou být v konkrétních případech 
nad rámec výše uvedeného zpracovávány z právního titulu 
oprávněného zájmu spočívajícího v uplatňování našich 
nároků a v obraně proti vzneseným nárokům.  

Účely zpracování • Osobní údaje pod písmeny a)-g) zpracováváme za účelem 
uzavření a plnění smlouvy s vydavatelem karet a poskytnutí 
požadovaných služeb osobám čerpajících benefity, a to 
včetně poskytování služby rezervace lekcí přes rezervační 
systém Moje Arena, v němž Vám byl založen účet při Vaší 
registraci u Společnosti.  

• Osobní údaje pod písmenem f) zpracováváme za účelem 
přímého kontaktu mezi správcem a Vámi v souvislosti 
s poskytováním služeb (např. informace o omezení 
provozní doby fitcenter).  

• Osobní údaje pod písmeny h) (fotografie) zpracováváme 
za účelem kontroly nepřenosnosti čipové karty.   

• Osobní údaje pod písmenem h) (podoba zachycená 
kamerovým záznamem) zpracováváme za účelem zajištění 
bezpečnosti osob a majetku v prostorách provozoven. 

• Osobní údaje pod písmeny a)-g) zpracováváme za účelem 
přímého marketingu a zlepšování péče o návštěvníky 
našich provozoven. 



• Všechny osobní údaje mohou být v konkrétním případě 
zpracovávány za účelem vedení právního sporu.  

Po jak dlouhou dobu budou 

Vaše osobní údaje 

zpracovávány? 

• Osobní údaje pod písmeny a), c) a d) zpracováváme pouze 
po dobu platnosti Vaší benefitní karty 

• Osobní údaje pod písmeny b) a f) zpracováváme po dobu 
platnosti Vaší registrace u Společnosti, příp. déle, je-li to 
třeba s ohledem na oprávněné zájmy Společnosti.   

Komu Vaše osobní údaje 

poskytujeme? 

• Osobní údaje pod písmeny a)-e) předáváme společnosti, 
která vydala Vaši benefitní kartu.  

• Osobní údaje uvedené pod písmeny b), e) – g) mohou být 
poskytovány podnikajícím fyzickým osobám (trenérům), 
s nimiž spolupracujeme a kteří mají přístup do 
elektronického rezervačního systému.   

• Z důvodu objemu zpracovávaných dat mohou být 
využívány služby poskytovatelů cloudových uložišť 

 

Případ IV. – Jste členy ARENY  

Odkud jsme získali Vaše 

osobní údaje 

• Vaše osobní údaje máme přímo od Vás, jedná se zejména 
o osobní údaje, které jste nám poskytli při uzavírání 
smlouvy o členství.  

Zpracovávané osobní údaje: a) Jméno a příjmení a Vaše pohlaví 

b) Datum narození  

c) Bydliště  

d) Kdo je Vaším zákonným zástupcem (jste-li nezletilý) 

e) Kdo za Vás hradí členský poplatek (pokud za Vás hradí 
členský poplatek např. zaměstnavatel nebo jiná osoba) 

f) Email a telefon 

g) Typ členství 

h) Údaj o tom, kdy a na jak dlouho bylo členství aktivováno  

i) Poskytnuté služby  

 j) Podoba (fotografie, kamerový záznam) 

Právní základ zpracování • Osobní údaje uvedené pod písmeny a)-e) a g)-h) od Vás 
získáváme a zpracováváme z právního titulu uzavření a 
plnění smlouvy o členství. 

• Osobní údaje uvedené pod písmeny a)-b) a g) 
zpracováváme z právního titulu plnění právní povinnosti a 
to povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
v platném znění a dle zákona č. 235/2004 o dani z přidané 
hodnoty v platném znění. 

• Osobní údaje uvedené pod písmenem f) zpracováváme 
na základě oprávněného zájmu spočívajícího v možnosti 
přímého kontaktu mezi správcem a Vámi v souvislosti 
s poskytováním služeb (např. informace o omezení 
provozní doby fitcenter).   

• Osobní údaje pod písmenem j) (fotografie) zpracováváme 
za účelem kontroly nepřenosnosti čipové karty.   

• Osobní údaje pod písmenem j) (podoba zachycená 
kamerovým záznamem) zpracováváme za účelem zajištění 
bezpečnosti osob a majetku v prostorách provozoven. 

• Osobní údaje pod písmeny a)-i) zpracováváme za účelem 
přímého marketingu a zlepšování péče o návštěvníky 
našich provozoven. 

• Všechny osobní údaje mohou být v konkrétním případě 
zpracovávány za účelem vedení právního sporu. 



Účely zpracování • Osobní údaje pod písmeny a)-e) a g)-h) zpracováváme 
za účelem uzavření smlouvy, poskytnutí požadovaných 
služeb a plnění smlouvy, a to včetně poskytování služby 
rezervace lekcí přes rezervační systém Moje Arena, 
v němž Vám byl založen účet při Vaší registraci u 
Společnosti.  

• Osobní údaje pod písmeny a)-b) a g) zpracováváme 
pro účely plnění našich právních povinností vyplývajících 
z výše uvedených právních předpisů. 

• Osobní údaje pod písmenem f) zpracováváme za účelem 
přímého kontaktu mezi správcem a Vámi v souvislosti 
s poskytováním služeb (např. informace o omezení 
provozní doby fitcenter).  

• Osobní údaje pod písmenem j) (fotografie) zpracováváme 
za účelem kontroly nepřenosnosti čipové karty.   

• Osobní údaje pod písmenem j) (podoba zachycená 
kamerovým záznamem) zpracováváme za účelem zajištění 
bezpečnosti osob a majetku v prostorách provozoven. 

• Osobní údaje pod písmeny a)-i) zpracováváme za účelem 
přímého marketingu a zlepšování péče o návštěvníky 
našich provozoven. 

• Všechny osobní údaje mohou být v konkrétním případě 
zpracovávány za účelem vedení právního sporu. 

Informace o povinnosti 

poskytnout osobní údaje 

• Poskytnutí osobních údajů dle písmene a)-e) a g)-h) je 
smluvním požadavkem. Bez těchto osobních údajů není 
možno s Vámi uzavřít smlouvu o členství a poskytovat Vám 
služby určené pro členy.  

• Poskytnutí osobních údajů dle písmene a)-b) a g) je 
zákonným požadavkem. Bez těchto osobních údajů není 
možno Vám vystavit daňový doklad o uhrazení poplatku 
za členství, budete-li ho požadovat.    

Po jak dlouhou dobu budou 

Vaše osobní údaje 

zpracovávány? 

• Osobní údaje uvedené pod písmeny a)-b) a g) 
zpracovávané na základě zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví v platném znění a dle zákona č. 235/2004 o 
dani z přidané hodnoty v platném znění, musí být ze 
zákona zpracovávány nejméně po dobu 5 let. Tyto osobní 
údaje mohou být Společností zpracovávány déle než po 
dobu 5 let v případě delšího trvání platnosti Vaší registrace 
u Společnosti a/nebo z důvodu oprávněného zájmu 
Společnosti.  

Komu Vaše osobní údaje 

poskytujeme? 

• Osobní údaje uvedené pod písmeny a), d), e) a h) sdílíme 
se společností, která nám poskytuje účetní služby. 

• Osobní údaje uvedené pod písmeny a), f) a i) mohou být 
poskytovány podnikajícím fyzickým osobám (trenérům), 
s nimiž spolupracujeme a kteří mají přístup do 
elektronického rezervačního systému.   

• Z důvodu objemu zpracovávaných dat mohou být 
využívány služby poskytovatelů cloudových uložišť. 

 

Případ V. – Jste účastníkem přednášky, semináře či workshopu pořádaných Společností  

Odkud jsme získali Vaše 

osobní údaje 

• Vaše osobní údaje máme přímo od Vás 

Zpracovávané osobní údaje: a) Jméno a příjmení a Vaše pohlaví 

b) Email a telefon 

c) Typ akce 

d) Číslo účtu (v případě platby přes účet) 



e) Podoba (fotografie, kamerový záznam) 

Právní základ zpracování • Osobní údaje pod písmeny a)-d) zpracováváme z právního 
titulu uzavření a plnění smlouvy o poskytnutí služby. 

• Osobní údaje uvedené pod písmeny a) a c) zpracováváme 
z právního titulu plnění právní povinnosti, a to povinnosti 
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a 
dle zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty v platném 
znění. 

• Osobní údaje pod písmenem e) (fotografie) zpracováváme 
z právního titulu Vámi uděleného souhlasu se zpracováním 
osobních údajů. 

• Osobní údaje pod písmenem e) (podoba zachycená 
kamerovým záznamem) zpracováváme z právního titulu 
oprávněného zájmu spočívajícího v ochraně bezpečnosti 
osob a majetku v prostorách provozoven.  

• Osobní údaje pod písmeny a)-c) mohou být nad rámec 
výše uvedeného zpracovávány z právního titulu 
oprávněného zájmu spočívajícího v přímém marketingu 
nebo ve vyhodnocování a zkvalitňování našich služeb.  

• Všechny osobní údaje mohou být v konkrétních případech 
nad rámec výše uvedeného zpracovávány z právního titulu 
oprávněného zájmu spočívajícího v uplatňování našich 
nároků a v obraně proti vzneseným nárokům. 

Účely zpracování • Osobní údaje pod písmeny a)-d) zpracováváme za účelem 
poskytnutí požadovaných služeb a plnění smlouvy. 

• Osobní údaje pod písmeny a) a c) zpracováváme pro účely 
plnění našich právních povinností vyplývajících z výše 
uvedených právních předpisů. 

• Osobní údaje pod písmenem e) (fotografie) zpracováváme 
za účelem kontroly nepřenosnosti čipové karty.   

• Osobní údaje pod písmenem e) (podoba zachycená 
kamerovým záznamem) zpracováváme z právního titulu 
oprávněného zájmu spočívajícího v ochraně bezpečnosti 
osob a majetku v prostorách provozoven.  

• Osobní údaje pod písmeny a)-c) zpracováváme za účelem 
přímého marketingu a zlepšování péče o návštěvníky 
našich provozoven. 

• Všechny osobní údaje mohou být v konkrétním případě 
zpracovávány za účelem vedení právního sporu. 

Informace o povinnosti 

poskytnout osobní údaje 

• Poskytnutí osobních údajů pod písmeny a)-d) je smluvním 
požadavkem. Bez těchto osobních údajů není možno 
s Vámi uzavřít smlouvu o poskytnutí služby a službu Vám 
poskytnout. 

• Poskytnutí osobních údajů dle písmene a) a c) je zákonným 
požadavkem. Bez těchto osobních údajů není možno Vám 
vystavit daňový doklad o uhrazení poplatku za členství, 
budete-li ho požadovat.    

Po jak dlouhou dobu budou 

Vaše osobní údaje 

zpracovávány? 

• Osobní údaje uvedené pod písmeny a) a c) zpracovávané 
na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném 
znění a dle zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty v 
platném znění, musí být ze zákona zpracovávány nejméně 
po dobu 5 let. Tyto osobní údaje mohou být Společností 
zpracovávány déle než po dobu 5 let v případě delšího 
trvání platnosti Vaší registrace u Společnosti a/nebo 
z důvodu oprávněného zájmu Společnosti. 

Komu Vaše osobní údaje 

poskytujeme? 

• Osobní údaje uvedené pod písmeny a) a c) sdílíme se 
společností, která nám poskytuje účetní služby. 

• Z důvodu objemu zpracovávaných dat mohou být 



využívány služby poskytovatelů cloudových uložišť. 

 

Případ VI. – Jste uchazečem o zaměstnání  

Odkud jsme získali Vaše 

osobní údaje 

• Vaše osobní údaje máme přímo od Vás, jedná se o osobní 
údaje, které jste nám poskytli při registraci na našich 
stránkách a dále o osobní údaje obsažené ve Vašem CV a 
osobní údaje získané v rámci pracovního pohovoru 

Zpracovávané osobní údaje: a) Jméno a příjmení a pohlaví 

b) Adresa trvalého či přechodného pobytu 

c) Email a telefon 

d) Datum narození či rodné číslo 

e) Podoba 

f) Pracovní údaje (vzdělání, předchozí praxe, schopnosti) 

g) Pracovní pozice, na kterou se hlásíte 

h) Ostatní osobní údaje obsažené ve Vašem CV nebo získané 
v rámci pracovního pohovoru 

Právní základ zpracování • Všechny výše uvedené osobní údaje od Vás získáváme a 
zpracováváme jen z právního titulu jednání směřujícího 
k uzavření smlouvy. 

Účely zpracování • Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem 
výběru vhodného kandidáta na danou pracovní pozici. 

Informace o povinnosti 

poskytnout osobní údaje 

• Bez poskytnutí výše uvedených osobních údajů Vás 
nebudeme moci zařadit do výběrového řízení. 

Po jak dlouhou dobu budou 

Vaše osobní údaje 

zpracovávány? 

• Po ukončení výběrového řízení na danou pracovní pozici 
se osobní údaje nepřijatých uchazečů skartují.  

• U nepřijatých uchazečů, kteří při registraci poskytli souhlas, 
jsou výše uvedené osobní údaje uchovávány v evidenci 
Společnosti po dobu 3 let.     

• U přijatých uchazečů se tyto osobní údaje stávají součástí 
personálního spisu přijatého uchazeče.  

Komu Vaše osobní údaje 

poskytujeme? 

• Z důvodu objemu zpracovávaných dat mohou být 
využívány služby poskytovatelů cloudových uložišť. 

 

 

Jaká práva má subjekt údajů? 

Subjekt údajů je ve smyslu a za podmínek čl. 15 nařízení oprávněn požadovat od správce přístup 
ke svým osobním údajům, které jsou předmětem zpracování. Subjekt údajů uplatní toto své právo 
prostřednictvím formuláře k vyžádání na recepci jakékoli provozovny nebo na adrese 
info@arenapk.cz, který subjekt údajů vyplněný zašle na emailovou adresu info@arenapk.cz. Správce 
v takovém případě poskytne subjektu údajů kopii osobních údajů ve formátu pdf. 

Dojde-li ke změně osobních údajů nebo k jejich nepřesnému zpracování a z právních předpisů, 
interních předpisů správce, ze smlouvy či jiných dokumentů nevyplývá povinnost hlásit a prokázat 
změnu osobních údajů správci, je subjekt údajů oprávněn požádat správce o opravu nepřesných 
osobních údajů nebo o doplnění neúplných osobních údajů. Správce je oprávněn požadovat doložení 
správnosti navrhovaných údajů. Subjekt údajů uplatní toto své právo prostřednictvím formuláře 
k vyžádání na recepci jakékoli provozovny nebo na adrese info@arenapk.cz, který subjekt údajů 
vyplněný zašle na emailovou adresu info@arenapk.cz. 

Subjekt údajů má taktéž právo požadovat od správce výmaz svých osobních údajů, popřípadě 
omezení jejich zpracování. Subjekt údajů uplatní toto své právo prostřednictvím formuláře k vyžádání 
na recepci jakékoli provozovny nebo na adrese info@arenapk.cz, který subjekt údajů vyplněný zašle 



na emailovou adresu info@arenapk.cz. Správce požadovaný výmaz, resp. omezení zpracování, 
provede, ledaže nařízení nebo jiný právní předpis stanoví jinak.  

Subjekt údajů je dále oprávněn získat své osobní údaje, jež poskytl správci a které správce 
zpracovává na základě nezbytnosti jejich zpracování pro účely plnění smlouvy nebo na základě 
souhlasu subjektu údajů, a předat tyto údaje jinému správci (právo na přenositelnost osobních údajů). 
Subjekt údajů uplatní toto své právo prostřednictvím formuláře k vyžádání na recepci jakékoli 
provozovny nebo na adrese info@arenapk.cz, který subjekt údajů vyplněný zašle na emailovou 
adresu info@arenapk.cz. Správce zašle subjektu údajů seznam osobních údajů ve formátu pdf, 
ledaže nařízení nebo jiný právní předpis stanoví jinak. Bude-li to technicky proveditelné, správce 
vyžádané osobní údaje předá přímo jinému správci. 

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování všech svých osobních údajů, pokud jsou 
zpracovávány z právního titulu oprávněného zájmu. Subjekt údajů uplatní toto své právo 
prostřednictvím formuláře k vyžádání na recepci jakékoli provozovny nebo na adrese 
info@arenapk.cz, který subjekt údajů vyplněný zašle na emailovou adresu info@arenapk.cz. Správce 
tyto osobní údaje následně dále nezpracovává. 
 
Subjekt údajů má dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad 
pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).    

V případě, že zpracování osobních údajů je založeno na uděleném souhlasu, má subjekt údajů právo 
svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním takového souhlasu ale není dotčena zákonnost zpracování 
založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.  

 


