ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.1 Úniková hra NEZVĚSTNÁ je provozována paní Evou Babášovou, IČ 05337046, se
sídlem Kuršova 22, Brno, 63500, Česká republika (dále jen provozovatelka), zapsaná na
ÚMČ Brno-Královo pole- živnostenský úřad, č.j.:3816118/16/3004-00510-707990. Úniková
hra POD POVRCHEM je provozována panem Radkem Babášem, IČ 05961211, se sídlem
Kuršova 22, Brno, 63500 , Česká republika, (dále jen provozovatel) zapsaný na ÚMČ BrnoKrálovo pole- živnostenský úřad, č.j.:20378501/17/3004-00510-707990 .
1.2 Provozovatel i provozovatelka si tímto vyhrazují právo změnit a/nebo aktualizovat
znění ZOOU a to zveřejněním aktuálního znění ZOOU na webových stránkách únikové hry
www.ztracenivdome.cz.
2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1 Nakládání s osobními údaji účastníků (osoba, která vstoupí do smluvího vztahu s
provozovatelkou či provozovatelem) podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další příslušné
legislativě.
2.2 Účastník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jimiž se rozumí jméno,
příjmení, elektronická adresa, telefonní číslo, případně adresa těch účastníků, kterým je
zaslán poukaz poštou. Účastník uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých
osobních údajů provozovatelem či provozovatelkou pro účely realizace práv a povinností z
kupní
smlouvy.
2.3
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2.4 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě. V tištěné
podobě slouží výhradně pro splnění povinnností vůči finančnímu úřadu.
2.5 V případě, že by měl účastník podezření, že dochází k situaci, kdy se s jeho osobními
údaji nakládá v rozporu se zákonem, může požádat provozovatele či provozovatelku o
vysvětlení.
2.6 Požádá-li účastník o informaci ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu
provozovatel či provozovatelka povinna informaci sdělit.
2.7 Účastník souhlasí se zasíláním informací, které souvisí se službami, zbožím
provozovatelky či provozovatele na elektronickou adresu. Účastník dále souhlasí se
zasíláním obchodních sdělení provozovatele či provozovatele na elektronickou adresu
účastníka.
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1
Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 23.5.2018.

