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ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH 
ÚDAJŮ 

 
 

1. Základní pojmy: 
a) „Provozovatel“ znamená obchodní korporace Attendu s.r.o., se sídlem Londýnská 

730/59, Vinohrady (Praha 2), 120 00, IČO: 24721123, DIČ: CZ24721123, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 168746; 

b) „Databáze“ znamená interní databáze údajů o fyzických osobách vedená 
provozovatelem na základě smlouvy s jeho klienty, 

c) „Osobní údaje“ znamená veškeré informace o fyzické osobě, kterou lze přímo či 
nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, 
identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních 
prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské 
identity této fyzické osoby, 

d) „Subjekt údajů“ znamená jakákoliv identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba. 
 
2. Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jako „Zásady“) doplňují Obchodní podmínky 

Provozovatele o poskytování služeb (dále jako „VOP“). 
 

3. Provozovatel je obchodní korporací, která vyvinula software, který usnadňuje konání 
společenských akcí a pozvání hostů na takové společenské akce a jejich správu. Za tímto 
účelem Provozovatel provozuje webové stránky s adresou www.attendu.cz. V rámci 
jednotlivých produktů (služeb) Poskytovatele jsou zpracovávány Osobní údaje Subjektů 
údajů dle VOP. 
 

4. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely: 
a) splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivní); 
b) vedení Databáze pro své zákazníky, 
c) ochrany práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem). 

 
5. Osobní údaje Subjektů údajů, které zákazník Provozovatele nebo Subjekt údajů sám 

nahraje do Databáze, činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jeho činnost nijak 
neřídí. 
 

6. Znění Zásad pro ochranu osobních údajů může Provozovatel změnit či doplňovat. O 
každé takové změně Provozovatel e-mailem informuje Subjekt údajů a zákazníka 
nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn. 
 

7. Na Subjekty údajů se Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích („EC 
Směrnice“) a jakékoliv zákony a předpisy implementující Směrnici 95/46/EC (“Směrnice o 
ochraně osobních údajů”) nebo 2002/58/EC (“ePrivacy Směrnice”), dokud jsou účinná; 
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/EC (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a příslušný zákon 
(zákony), který (které) toto nařízení doplňuje (doplňují) v českém právním řádu, poté, co 
vstoupí v účinnost, či další aplikovatelné zákony, které ochranu osobních údajů upravují; 
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jakýkoli soudní či správní výklad výše uvedených předpisů, včetně stanovisek, 
doporučení, předpisů, či jiných normativních aktů vydaných Úřadem pro ochranu 
osobních údajů. 
 

8. Subjekt údajů bere na vědomí a udělil k tomu samostatný souhlas, že Provozovatel je 
oprávněn zpracovávat jeho Osobní údaje. Pokud Subjekt údajů neposkytne své Osobní 
údaje, není možné zákazníkovi Provozovatele poskytnout služby z toho vyplývající. 
Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby 
Provozovatele. 
 

9. Jedná se o tyto osobní údaje: křestní jméno, příjmení, adresa – ulice, číslo popisné, číslo 
evidenční, město, poštovní směrovací číslo, emailová adresa. 
 

10. Osobní údaje uvedené v odst. 8. výše budou zpracovávány za účelem realizace konkrétní 
služby Provozovatele jeho zákazníkovi, to pro pořádání společenských akcí zákazníkem 
Provozovatele, pro zkontaktování potencionálního zájemce o společenskou akci 
zákazníkem Poskytovatele a kontaktování zákazníka Poskytovatele zájemcem o účast na 
společenské akci. Osobní údaje podle odstavce 8. výše budou zpracovávány po dobu 
trvání udělení souhlasu, kterou Subjekt údajů zvolil ve formuláři na www.attendu.cz. a po 
dobu 36 měsíců po ukončení Subjektu údajů v databázi pro případ vzniku sporu 
týkajícího se vztahu mezi Provozovatelem a Subjektem údajů, Subjektem údajů a 
zákazníkem Provozovatele a Provozovatele a jeho zákazníka souvisejícího s VOP. 
 

11. Subjekt údajů je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat 
zaslání na emailovou adresu info@attendu.cz. Provozovatel tento požadavek bez 
zbytečného odkladu předá správci údajů – svému zákazníkovi. Subjekt údajů bere na 
vědomí, že rozhodnutí o výmazu Osobních údajů je pouze na zákazníkovi Provozovatele 
jakožto správci Osobních údajů a Provozovatel je v tomto směru plně vázán jeho 
pokynem. 
 

12. Po ukončení vedení Subjektu údajů v Databázi Provozovatel Osobní údaje bez 
zbytečného odkladu zlikviduje, s výjimkou uvedenou v odst. 10. 
 

13. Subjekt údajů bere na vědomí, že Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k 
neoprávněnému zpracování Osobních údajů, a že Provozovatel neodpovídá Subjektu 
údajů za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním Osobních údajů zákazníkem 
Provozovatele. 
 

14. Subjekt údajů bere na vědomí, že Databáze je uložena v datacentrech společnosti Google 
LLC, která se pro mezinárodní přenosy dat řídí standardní smluvní doložkou (SSC). Data 
v Databázi podléhají koncovému šifrování. Provozovatel využívá služby Google Cloud 
Platform, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů. 
Subjekt údajů bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společnosti Google 
LLC na jeho zařízení. 
 

15. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám s výjimkou zaměstnanců 
Provozovatele, kteří jsou zavázáni mlčenlivostí ohledně zpracovávaných osobních údajů. 
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16. Subjekt údajů potvrzuje, že jím poskytnuté Osobní údaje jsou pravdivé a přesné. 
 

17. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem. 
 

18. Dojde-li Subjekt údajů oprávněně k tomu, že Provozovatel nebo jeho zákazník provádí 
zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života 
Subjektu údajů nebo v rozporu s obecně závaznými předpisy, zejména jsou-li Osobní 
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:  

a) požádat Provozovatele nebo jeho zákazníka o vysvětlení, a to e-mailem na adresu 
info@attendu.cz, 

b) vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem na adresu 
info@attendu.cz, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu. 
Zákazník provozovatele ve spolupráci s Provozovatelem o námitce bez 
zbytečného odkladu rozhodnou. Nebude-li námitce vyhověno, má Subjekt údajů 
právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením 
není dotčeno oprávnění Subjektu údajů obrátit se se svým podnětem na Úřad pro 
ochranu osobních údajů přímo. 
 

19. Požádá-li Subjekt údajů o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních 
údajů, je mu Zákazník provozovatele ve spolupráci s Provozovatelem povinen tuto 
informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti 
Provozovatelem na emailové adrese info@attendu.cz. Pokud Subjekt údajů uplatní právo 
na přístup k osobním údajům v elektronické formě, Provozovatel mu požadované 
informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Subjekt požádá o jiný způsob 
poskytnutí informací. Subjekt údajů je povinen svou totožnost Provozovateli řádně 
prokázat, aby nemohlo dojít k jeho záměně s jinou osobou. Subjekt údajů bere na 
vědomí, že dokud nedojde k řádnému prokázání jeho totožnosti, není Provozovatel ani 
jeho zákazník oprávněn informaci o rozsahu či způsobu zpracování jeho Osobních údajů 
podat. Běh lhůty pro podání informace počíná plynout od okamžiku řádného prokázání 
totožnosti Subjektu údajů. 
 

20. Provozovatel a/nebo jeho zákazník je oprávněn v případě opakované a nedůvodné 
žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat přiměřený 
poplatek za administrativní náklady s tím spojené. 
 

21. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Databází nebo se 
zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu 
na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v 
souvislosti s ochranou soukromí mezi Subjektem údajů a Provozovatelem jsou příslušné 
české soudy. 
 

22. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 20. 4. 2023. 
 
 

                  Attendu s.r.o. 


