INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
v souladu s nařízením 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 (dále jen „Nařízení“)
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
RF HOBBY s.r.o.
se sídlem Bohdalecká 1420/6, Michle, 101 00 Praha 10
IČO: 261 55 672
tel: 281 090 610
email: sekretariat@rf-hobby.cz
https://rf-hobby.cz/
(dále jen „RF HOBBY“)

RF HOBBY jako správce osobních údajů informuje níže jednotlivé kategorie subjektů údajů o zpracování osobních údajů, jež se jich týkají:

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO PŘEDPLATITELE A OSOBY ZA NĚ JEDNAJÍCÍ
ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
RF HOBBY zpracovává osobní údaje subjektů údajů – předplatitelů poskytnuté osobně/poštou/telefonicky nebo elektronicky prostřednictvím webu:
https://www.predplatne.cz, www.magaziny.cz, www.babickarstvi.cz a www.periodik.cz pro účely uzavření smlouvy o předplatném na periodika/tiskoviny RF HOBBY, v
rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, email a bankovní spojení. V případě předplatitelů právnických osob zpracovává RF HOBBY osobní údaje osob za ně jednajících, a to
v rozsahu: jméno, příjmení telefon a email.

PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ
RF HOBBY zpracovává osobní údaje poskytnuté předplatiteli z titulu plnění smlouvy, přičemž účelem zpracování je kontraktace a prodej titulů RF HOBBY.

Osobní údaje předplatitelů v nezbytném rozsahu (jméno, příjmení, podrobnosti elektronického kontaktu) může RF HOBBY zpracovávat rovněž pro zasílání svých obchodních
sdělení (nabídky obchodu a služeb), včetně přímého marketingu. Toto zpracování je založeno na oprávněném zájmu RF HOBBY informovat své předplatitele o svých akcích,
nabídkách a soutěžích.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje bude RF HOBBY uchovávat:




při zpracování založeném na plnění smlouvy, po celou dobu trvání smlouvy, a dále po ukončení smluvního vztahu jsou osobní údaje uchovávány s ohledem na
promlčecí lhůty dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. a dále s ohledem na povinnosti uložené na základě zákona (zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví)
po dobu maximálně 10 let od skončení smlouvy. V případě soudního/správního řízení či jiného výkonu veřejné moci (dále jen „řízení“), mohou být osobní údaje
předplatitelů uloženy na základě oprávněného zájmu RF HOBBY na uplatnění, výkonu a vymáhání svých práv po dobu do skončení předmětného řízení;
při zpracování založeném na oprávněném zájmu správce (zasílání obchodních sdělení) jsou osobní údaje zpracovávány do doby, než předplatitel vysloví svůj nesouhlas
s dalším zpracováním/vznese námitku proti takovému zpracování. To se netýká reklamy a inzerce RF HOBBY a jeho smluvních partnerů (inzerentů) obsažené
v samotných titulech RF HOBBY; tato reklama a inzerce je součástí předplaceného titulu a je zasílána předplatiteli společně se zakoupeným titulem po dobu trvání
smlouvy o předplatném.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
RF HOBBY zpracovává osobní údaje manuálně a automatizovaně prostřednictvím svých zaměstnanců, aniž by docházelo k automatizovanému rozhodování či profilování.
Zpracováním osobních údajů může RF HOBBY pověřit v souladu s čl. 28 Nařízení třetí osoby – zpracovatele, zejm. externí účetní společnost, společnost poskytující IT služby,
správce vzdáleného datového uložiště, distributory médií a periodik.
Dále mohou být osobní údaje zpřístupněny společností RF HOBBY (i) na základě zákona a v souladu s dodržováním právních povinností společnosti RF HOBBY subjektům
k tomu oprávněným dle příslušných právních předpisů, či (ii) v souvislosti s oprávněným výkonem práva společnosti RF HOBBY v souladu s výše uvedeným účelem zpracování
osobních údajů subjektům závazně rozhodujícím o právech a povinnostech (např. správní úřady, soudy, orgány státní správy).

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO PROVOZOVATELE PRODEJNÍCH BODŮ
ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
RF HOBBY zpracovává osobní údaje subjektů údajů – provozovatelů prodejních bodů poskytnuté pro účely uzavření smlouvy o nabídce a prodeji periodického tisku v rozsahu:
jméno, příjmení, IČO, DIČ, adresa provozovny. V případě provozovatelů prodejních bodů právnických osob zpracovává RF HOBBY osobní údaje osob za ně jednajících, a to
v rozsahu: jméno, příjmení, telefon a email.

PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ
RF HOBBY zpracovává osobní údaje poskytnuté provozovateli prodejních bodů z titulu plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a to za účelem uzavření smlouvy
o prodeji periodického titulu, na jejímž základě budou provozovatelé prodejních bodů prodávat koncovým spotřebitelům tituly RF HOBBY, a realizace práv a povinností z této
smlouvy.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje provozovatelů prodejních bodů bude RF HOBBY uchovávat:


při zpracování založeném na plnění smlouvy, po celou dobu trvání smlouvy a dále po ukončení smluvního vztahu jsou osobní údaje uchovávány s ohledem na
promlčecí lhůty dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. a dále s ohledem na povinnosti uložené na základě zákona (zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví)
po dobu maximálně 10 let od skončení smlouvy. V případě soudního/správního řízení či jiného výkonu veřejné moci (dále jen „řízení“), mohou být osobní údaje
provozovatelů prodejních bodů uloženy na základě oprávněného zájmu RF HOBBY na uplatnění, výkonu a vymáhání svých práv po dobu do skončení předmětného
řízení.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
RF HOBBY zpracovává osobní údaje manuálně a automatizovaně prostřednictvím svých zaměstnanců, aniž by docházelo k automatizovanému rozhodování či profilování.
Zpracováním osobních údajů může RF HOBBY pověřit v souladu s čl. 28 Nařízení třetí osoby – zpracovatele, zejm. externí účetní společnost, společnost poskytující IT služby,
správce vzdáleného datového uložiště.
Dále mohou být osobní údaje zpřístupněny společností RF HOBBY (i) na základě zákona a v souladu s dodržováním právních povinností společnosti RF HOBBY subjektům
k tomu oprávněným dle příslušných právních předpisů, či (ii) v souvislosti s oprávněným výkonem práva společnosti RF HOBBY v souladu s výše uvedeným účelem zpracování
osobních údajů subjektům závazně rozhodujícím o právech a povinnostech (např. správní úřady, soudy, orgány státní správy).

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO PŘISPĚVATELE, SOUTĚŽITELE A VÝHERCE SOUTĚŽÍ
ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
RF HOBBY zpracovává osobní údaje subjektů údajů – přispěvatelů do titulů, soutěžitelů a výherců soutěží v rozsahu (dle typu soutěže): jméno, příjmení, adresa, obec bydliště
a telefonní číslo.

PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ
RF HOBBY zpracovává osobní údaje poskytnuté:

-

přispěvateli, na základě souhlasu, který přispěvatel udělil zasláním příspěvku k jeho zveřejnění v titulech RF HOBBY, a to za účelem zveřejnění příspěvku v tištěném či
elektronickém médiu;
soutěžiteli a výherci soutěží (i) na základě souhlasu, který udělili zasláním odpovědi na soutěžní otázku nebo sdělením svých osobních údajů pro účely doručení výhry, a
to za účelem organizování a provádění spotřebitelských soutěží pro čtenáře titulů RF HOBBY a (ii) v případě osobních údajů výherců rovněž z titulu oprávněného zájmu
RF HOBBY na uplatnění daňově uznatelných výdajů spojených s organizací soutěže.

Osobní údaje přispěvatelů, soutěžitelů a výherců v nezbytném rozsahu (jméno, příjmení, podrobnosti elektronického kontaktu) může RF HOBBY zpracovávat rovněž pro
zasílání svých obchodních sdělení (nabídky obchodu a služeb), včetně přímého marketingu. Toto zpracování je založeno na oprávněném zájmu RF HOBBY informovat
soutěžitele a výherce o svých akcích, nabídkách a soutěžích.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje bude RF HOBBY uchovávat:





při zpracování založeném na souhlasu či oprávněném zájmu RF HOBBY na uplatnění daňově uznatelných výdajů spojených s organizací soutěže, (i) v případě
soutěžitelů do ukončení soutěže a po dobu nezbytně nutnou pro uveřejnění údajů o výherci a doručení výhry výherci a dále po dobu 3 let od skončení soutěže, a (ii)
v případě výherců bude RF HOBBY uchovávat jejich osobní údaje po ukončení soutěže po dobu (delší z nich) stanovenou zvláštnímu právními předpisy pro uchování
účetních dokladů a/nebo po dobu, po kterou může být správci doměřena daň dle zák. 280/2009 Sb., daňový řád.;
při zpracování založeném na souhlasu a v případě přispěvatelů po dobu zveřejnění příspěvku přispěvatele v tištěném či elektronickém médiu a dále po dobu 3 let od
zveřejnění příspěvku;
při zpracování založeném na oprávněném zájmu správce spočívajícím v zasílání obchodních sdělení jsou osobní údaje zpracovávány do doby, než přispěvatel,
soutěžitel či výherce vysloví svůj nesouhlas s dalším zpracováním/vznese námitku proti takovému zpracování. To se netýká reklamy a inzerce RF HOBBY a jeho
smluvních partnerů (inzerentů) obsažené v samotných titulech RF HOBBY; tato reklama a inzerce je vždy součástí konkrétního titulu a je zasílána společně se
zakoupeným titulem.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
RF HOBBY zpracovává osobní údaje manuálně a automatizovaně prostřednictvím svých zaměstnanců, aniž by docházelo k automatizovanému rozhodování či profilování.
Zpracováním osobních údajů může RF HOBBY pověřit v souladu s čl. 28 Nařízení třetí osoby – zpracovatele, zejm. externí účetní společnost, poskytovatele vzdáleného
datového úložiště, společnost poskytující IT služby, distributora médií/periodik.
Dále mohou být osobní údaje zpřístupněny společností RF HOBBY (i) na základě zákona a v souladu s dodržováním právních povinností společnosti RF HOBBY subjektům
k tomu oprávněným dle příslušných právních předpisů, či (ii) v souvislosti s oprávněným výkonem práva společnosti RF HOBBY v souladu s výše uvedeným účelem zpracování
osobních údajů subjektům závazně rozhodujícím o právech a povinnostech (např. správní úřady, soudy, orgány státní správy).

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO OBJEDNATELE STARŠÍCH VYDÁNÍ ČASOPISŮ
ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
RF HOBBY zpracovává osobní údaje subjektů údajů – objednatele starších vydání časopisů v rozsahu: jméno, příjmení, doručovací adresa, email, telefon .V případě
objednatelů právnických osob zpracovává RF HOBBY osobní údaje osob za ně jednajících, a to v rozsahu: jméno, příjmení, telefon a email.

PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ
RF HOBBY zpracovává osobní údaje poskytnuté objednateli starších vydání časopisů z titulu plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a to za účelem prodeje
svých titulů.
Osobní údaje objednatelů starších vydání časopisů v nezbytném rozsahu (jméno, příjmení, podrobnosti elektronického kontaktu) může RF HOBBY zpracovávat rovněž pro
zasílání svých obchodních sdělení (nabídky obchodu a služeb), včetně přímého marketingu. Toto zpracování je založeno na oprávněném zájmu RF HOBBY informovat své
objednatele o svých akcích, nabídkách a soutěžích.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje bude RF HOBBY uchovávat:




při zpracování založeném na plnění smlouvy, po celou dobu trvání smlouvy a dále po ukončení smluvního vztahu jsou osobní údaje uchovávány s ohledem na
promlčecí lhůty dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. a dále s ohledem na povinnosti uložené na základě zákona (zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví)
po dobu maximálně 10 let od skončení smlouvy. V případě soudního/správního řízení či jiného výkonu veřejné moci (dále jen „řízení“), mohou být osobní údaje
objednatelů starších vydání časopisů uloženy na základě oprávněného zájmu RF HOBBY na uplatnění, výkonu a vymáhání svých práv po dobu do skončení
předmětného řízení;
při zpracování založeném na oprávněném zájmu správce (zasílání obchodních sdělení) jsou osobní údaje zpracovávány do doby, než objednatel starších vydání časopisů
vysloví svůj nesouhlas s dalším zpracováním/vznese námitku proti takovému zpracování. To se netýká reklamy a inzerce RF HOBBY a jeho smluvních partnerů
(inzerentů) obsažené v samotných titulech RF HOBBY; tato reklama a inzerce je vždy součástí konkrétního titulu a je zasílána společně se zakoupeným titulem.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
RF HOBBY zpracovává osobní údaje manuálně i automatizovaně prostřednictvím svých zaměstnanců, aniž by docházelo k automatizovanému rozhodování či profilování.
Zpracováním osobních údajů může RF HOBBY pověřit v souladu s čl. 28 Nařízení třetí osoby – zpracovatele, zejm. poskytovatele vzdáleného datového úložiště, distributora
médií/periodik, společnost poskytující IT služby či externí účetní společnost.

Dále mohou být osobní údaje zpřístupněny společností RF HOBBY (i) na základě zákona a v souladu s dodržováním právních povinností společnosti RF HOBBY subjektům
k tomu oprávněným dle příslušných právních předpisů, či (ii) v souvislosti s oprávněným výkonem práva společnosti RF HOBBY v souladu s výše uvedeným účelem zpracování
osobních údajů subjektům závazně rozhodujícím o právech a povinnostech (např. správní úřady, soudy, orgány státní správy).

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO INZERENTY
ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
RF HOBBY zpracovává osobní údaje subjektů údajů – inzerentů v rozsahu: jméno, příjmení, adresa sídla, IČO, DIČ, název firmy, telefon, email, číslo bankovního účtu. V případě
inzerentů právnických osob zpracovává RF HOBBY osobní údaje osob za ně jednajících, a to v rozsahu: jméno, příjmení, telefon a email.

PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ
RF HOBBY zpracovává osobní údaje poskytnuté inzerentem z titulu plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a to za účelem umožnění prezentace (reklamy)
inzerenta v titulech RF HOBBY.
Osobní údaje inzerentů v nezbytném rozsahu (jméno, příjmení, podrobnosti elektronického kontaktu) může RF HOBBY zpracovávat rovněž pro zasílání svých obchodních
sdělení (nabídky obchodu a služeb), včetně přímého marketingu. Toto zpracování je založeno na oprávněném zájmu RF HOBBY informovat inzerenty o svých akcích,
nabídkách a soutěžích.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje bude RF HOBBY uchovávat:




při zpracování založeném na plnění smlouvy, po celou dobu trvání smlouvy a dále po ukončení smluvního vztahu jsou osobní údaje uchovávány s ohledem na
promlčecí lhůty dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. a dále s ohledem na povinnosti uložené na základě zákona (zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví)
po dobu maximálně 10 let od skončení smlouvy. V případě soudního/správního řízení či jiného výkonu veřejné moci (dále jen „řízení“), mohou být osobní údaje
inzerentů uloženy na základě oprávněného zájmu RF HOBBY na uplatnění, výkonu a vymáhání svých práv po dobu do skončení předmětného řízení;
při zpracování založeném na oprávněném zájmu správce (zasílání obchodních sdělení) jsou osobní údaje zpracovávány do doby, než inzerent vysloví svůj nesouhlas
s dalším zpracováním/vznese námitku proti takovému zpracování. To se netýká reklamy a inzerce RF HOBBY a jeho smluvních partnerů (inzerentů) obsažené
v samotných titulech RF HOBBY; tato reklama a inzerce je vždy součástí konkrétního titulu a je zasílána společně se zakoupeným titulem.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

RF HOBBY zpracovává osobní údaje manuálně i automatizovaně prostřednictvím svých zaměstnanců, aniž by docházelo k automatizovanému rozhodování či profilování.
Zpracováním osobních údajů může RF HOBBY pověřit v souladu s čl. 28 Nařízení třetí osoby – zpracovatele, zejm. poskytovatele vzdáleného datového úložiště, společnost
poskytující IT služby či externí účetní společnost.
Dále mohou být osobní údaje zpřístupněny společností RF HOBBY (i) na základě zákona a v souladu s dodržováním právních povinností společnosti RF HOBBY subjektům
k tomu oprávněným dle příslušných právních předpisů, či (ii) v souvislosti s oprávněným výkonem práva společnosti RF HOBBY v souladu s výše uvedeným účelem zpracování
osobních údajů subjektům závazně rozhodujícím o právech a povinnostech (např. správní úřady, soudy, orgány státní správy).

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO OSOBY ZMÍNĚNÉ V MÉDIÍCH RF HOBBY
Pro zpracování osobních údajů osob zmíněných v médiích RF HOBBY platí zvláštní podmínky pro zpracování jejich osobních údajů, neboť se jedná o zpracování osobních údajů
pro novinářské účely, přičemž výkon této činnosti je zároveň výkonem ústavně zaručeného práva svobody projevu a práva šířit informace. V některých případech se tak
neuplatní veškerá níže zmíněná práva subjektů údajů. Uvedené zpracování současně požívá práva na ochranu zdroje a obsahu informací.
V rámci tohoto zpracování zpracovává RF HOBBY zejm. adresní a identifikační údaje, popisné údaje (foto, video, rozhovor), údaje o třetích osobách (např. manžel/ka, děti)
subjektů údajů. V rámci novinářské činnosti může docházet i ke zpracování zvláštní kategorie osobních údajů (např. údaje o zdravotním stavu, sexuální orientace,
náboženském vyznání apod.) či osobních údajů týkajících se rozhodnutí v trestních věcech a trestných činů, rozhodnutí o přestupcích a přestupků, jakož i souvisejících
bezpečnostních opatření. Veškeré informace jsou zpracovávány v rozsahu nezbytné a přiměřeném s ohledem na vymezený účel – realizace svobody projevu.
Osobní údaje osob zmíněných v médiích RF HOBBY mohou být v rámci novinářské licence použity i pro přiměřenou propagaci RF HOBBY, a to z titulu oprávněného zájmu RF
HOBBY na podpoře prodejnosti svých titulů.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje osob zmíněných v médiích jsou v podobě tištěných médií uchovány v souladu se zvláštními právními předpisy (zák. č. 46/2000 Sb. a zák. č. 37/1995 Sb.).

ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
RF HOBBY zpracovává osobní údaje manuálně i automatizovaně prostřednictvím svých zaměstnanců, aniž by docházelo k automatizovanému rozhodování či profilování.
Zpracováním osobních údajů může RF HOBBY pověřit v souladu s čl. 28 Nařízení třetí osoby – zpracovatele, zejm. poskytovatele vzdáleného datového úložiště, společnost
poskytující IT služby, distributora médií/periodik či externí účetní společnost.
Osobní údaje osob zmíněných v médiích jsou určeny k publikování v titulech RF HOBBY a zpřístupnění široké veřejnosti.

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ – PLATNÁ PRO VŠECHNY KATEGORIE SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Při zpracování osobních údajů ze strany RF HOBBY nedochází k předávání osobních údajů do třetí země ani mezinárodní organizaci.
Subjekty údajů mají následující práva ve vztahu ke zpracování osobním údajům společností RF HOBBY:










právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení): subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou
zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím týkajícím se osobních údajů a podmínek jejich zpracování;
právo na opravu osobních údajů (čl. 16 Nařízení): subjekt údajů je oprávněn požadovat, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné/doplnil neúplné
osobní údaje, které se ho týkají;
právo na výmaz osobních údajů – tzv. „právo být zapomenut“ (čl. 17 Nařízení): subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje,
které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, jsou-li k tomu dány důvody (např. údaje již nejsou
potřebné či došlo-li k odvolání souhlasu);
právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 Nařízení): v konkrétních případech daných Nařízením má subjekt údajů právo požadovat, aby správce omezil
zpracování osobních údajů, které se jej týkají (např. pokud popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních
údajů ověřit);
právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 Nařízení): subjekt údajů má právo, aby správce předal jemu nebo jím určenému jinému správci osobní údaje ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud jde o údaje, které (i) poskytl-li subjekt údajů, (ii) zpracování probíhá na základě souhlasu
nebo smlouvy a (iii) zpracování se provádí automatizovaně;
právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování založeno na souhlasu (čl. 13 odst. 2 písm. c) Nařízení).

Subjekt údajů má rovněž právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 Nařízení): subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají,
pokud je zpracování založeno na oprávněném zájmu správce; správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které
převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. V případě, kdy správce provádí zpracování osobních
údajů pro účely přímého marketingu a subjekt údajů vznese námitku proti takovému zpracování, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány;

Výše uvedená práva, jakož i jakékoliv dotazy, mohou být uplatněna vůči společnosti RF HOBBY na základě žádosti, kterou lze učinit na kontaktních údajích RF HOBBY
uvedených výše (v záhlaví).
Pro účely identifikace musí subjekt údajů v žádosti uvést alespoň své jméno, příjmení a email (či jiný kontakt) pro ověření své totožnosti. Společnost RF HOBBY je oprávněna –
dle zhodnocení rizika újmy, která by hrozila v případě nesprávné identifikace – ověřit totožnost subjektu údajů i jiným způsobem, např. zasláním kontrolního e-mailu/SMS
s žádostí o odpověď na e-mailovou adresu/telefonní číslo poskytnuté ve smlouvě uzavřené se společností RF HOBBY, či výzvou k doložení dalších informací o osobě subjektu
údajů.
Informace, sdělení a jiné úkony na základě žádosti subjektu údajů při uplatnění výše uvedených práv poskytuje/činí RF HOBBY bezúplatně. Pokud by však žádost subjektu
údajů byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména by se opakovala, je RF HOBBY oprávněno si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady
spojené s poskytnutím požadovaných informací (náklady kopírování, užití poštovních služeb apod.).
Bude-li se subjekt údajů domnívat, že zpracováním jeho osobních údajů dochází k porušení Nařízení, má rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České
republice Úřad pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz).

Poslední aktualizace dne 23. 11. 2018

