Informace o zpracování osobních údajů
Základní informace
Obchodní společnost TRISIA, a.s., se sídlem nám. Svobody 526, Lyžbice, 739 61 Třinec,
IČO 64610152, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka
1254 (dále jen „TRISIA“), zpracovává osobní údaje o osobě registrované v elektronickém
vstupenkovém systému TRISIA (dále jen „Registrovaná osoba“) dostupném na webové stránce:
http://vstupenky.trisia.cz/TRISIA/General/Account?mrsid=1 (dále jen „Vstupenkový systém“) a také
osobní údaje poskytnuté prostřednictvím registračního formuláře přihlášky předplatného, dostupného
skrze webové stránky TRISA na adrese www.trisia.cz.
to vše za níže uvedených podmínek.
Informace o přímém marketingu
TRISIA bude v rámci svého práva provádět přímý marketing svých služeb zasílat Registrované osobě
na její e-mailovou adresu svůj NEWSLETTER – informace o chystaných kulturních akcích a jiných
novinkách (dále jen „NEWSLETTER“).
Pokud si Registrovaná osoba nebude přát, aby jí TRISIA zasílala NEWSLETTER, může tak učinit
kliknutím na příslušný odkaz uvedený v každém NEWSLETTER a vyplnit odhlašovací údaje. TRISIA
pak již poté nebude zasílat NEWSLETTER.
Účel zpracování osobních údajů Registrované osoby
TRISIA zpracovává o Registrované osobě její osobní údaje za účelem vedení jejího účtu ve
Vstupenkovém systému, dále za účelem rezervace a nákupu vstupenek prostřednictvím
Vstupenkového systému nebo za účelem využívání jiných služeb, které umožňuje Vstupenkový
systém.
TRISIA může použít e-mailovou adresu Registrované osoby pro účely přímého marketingu – zasílání
NEWSLETTERU.
Právní základ zpracování osobních údajů Registrované osoby
Právním základem pro zpracování osobních údajů Registrované osoby je:
1.

plnění smluvních povinností TRISIE vyplývajících ze skutečnosti, že Registrovaná osoba si
zakoupila vstupenku prostřednictvím Vstupenkového systému nebo spočívajících v povinnosti
TRISIE vést Registrované osobě její účet ve Vstupenkovém systému.

2.

ochrana oprávněných zájmů TRISIE, jedná-li se o vedení údajů o nákupu vstupenek či využívání
jiných služeb Vstupenkového systému, případné uplatňování práv TRISIE vůči Registrované
osobě, nebo právo vést přímý marketing.

Osobní údaje, které TRISIA zpracovává o Registrované osobě
TRISIA může zpracovávat o Účastnicích zejména následující kategorie osobních údajů, a to:
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1.
2.
3.
4.

identifikační a kontaktní údaje Účastníka, včetně jeho tel. čísla a e-mailové adresy.
přihlašovací údaje Účastníka.
údaje o zakoupených vstupenkách a využívaných službách.
platební údaje v souvislosti s nákupem vstupenek a využíváním služeb.

Ke zpracování těchto osobních údajů se nevyžaduje souhlas Registrované osoby!
Doba zpracování osobních údajů Registrované osoby
Doba zpracování osobních údajů o Účastníkovi bude probíhat po dobu vedení účtu Registrované
osoby v rámci Vstupenkového systému a dále také po dobu trvání promlčecích lhůt k prokázání práv a
plnění povinností, případně do doby, než Registrovaná osoba nevznese námitku proti zasílání
NEWSLETTERU.
Komu poskytuje TRISIA osobní údaje, které zpracovává o Registrované osobě
K osobním údajům, které zpracovává TRISIA o Účastnících, můžou mít přístup poskytovatelé služeb
TRISIE v oblasti IT, zejména dodavatel softwarového řešení Vstupenkového systému.
K těmto osobním údajům můžou mít přístup také orgány veřejné moci, a to v případech stanovených
právními předpisy.
Práva Registrované osoby spojené s jejich zpracováním osobních údajů
Registrovaná osoba může vůči TRISII uplatnit právo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

na další informace ohledně zpracování jejich osobních údajů,
na přístup ke svým osobním údajům,
vznést námitku proti zpracování osobních údajů včetně odmítnutí rozesílání NEWSLETTERU,
na výmaz svých osobních údajů,
na opravu svých osobních údajů,
na přenositelnost svých osobních údajů a
na omezení zpracování svých osobních údajů,

a to e-mailem zaslaným na adresu marketing@trisia.cz.
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