
Prohlášení o ochraně osobních údajů 

 

Společnost Original Black Light Theatre Company, s.r.o. se sídlem Vojtěšská 211/6, 110 00 

Praha 1, IČ: 03066134, DIČ: CZ03066134 (dále jen „Prodávající“ je správcem údajů ve 

smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů 

(dále jen „Nařízení“). 

1.1. Prodávající zpracovává údaje, které kupující zadá při registraci on-line účtu (např. jméno, 

příjmení, adresa elektronické pošty atp.) – dále jako „osobní údaje“. 

1.2. Osobní údaje kupujícího jsou zpracovány pro účely realizace práv a povinností z kupní 

smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Údaje mohou být využity pro účely zasílání 

informací a obchodních sdělení kupujícímu (např. informace o změnách času představení atp.) 

1.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém 

uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně 

a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve 

svých osobních údajích. 

1.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány 

v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě 

neautomatizovaným způsobem. 

1.5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se 

jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

1.6. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí 

zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života 

kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na 

účel jejich zpracování, může kdykoliv: 

a) vzít souhlas kdykoliv zpět, 

b) požadovat prodávajícího o informaci, jaké osobní údaje zpracovává, 

c) vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

d) požadovat po vymazání těchto údajů, 

e) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních 

údajů obrátit se na prodávajícího nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů 

1.7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající 

povinen tuto informaci předat. 

1.8. Osobní údaje budou poskytnuty třetím osobám nebo jinak zpřístupněny pouze v případě, 

že to bude nutné k účelu realizace objednávky, provedení smlouvy nebo vyúčtování nebo 

kupující udělil svůj předchozí souhlas. 

1.9. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není 

podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. 


