Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Tourbus, a.s. se sídlem Zvonařka 2, Brno, 602 00, IČ:
48533076, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
1046 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
(dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
-

jméno a příjmení

-

e-mail

-

telefonní číslo

-

údaje o nákupu jízdních dokladů (druh, sleva)

2. Jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a údaje o nákupu jízdních dokladů je možné zpracovat na
základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem :
- plnění přepravní smlouvy a kontroly oprávněnosti používání přepravních produktů
- zasílání informací o mimořádných událostech prostřednictvím e-mailu, telefonických hovorů a
SMS zpráv
- uplatnění práv z přepravní smlouvy, zejména shromažďování podkladů za účelem kontroly a
možnosti objektivního posouzení oprávněnosti případného nevyužití (částečného nevyužití) služby
ze strany zákazníka
- uchování daňových dokladů pro potřeby správy daní

3. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání Vaší registrace u společonsti Tourbus, a.s.
Archivaci údajů uvedených na jízdních dokladech (daňových dokladů) však ukončíme po uplynutí 10 let
od jejich vystavení. V případě, že účel zpracování pomine dříve, ukončíme zpracování
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5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je
dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to jedním z následujících způsobů:


datová zpráva na ID: csugqbr



listovní psaní na adresu Tourbus, a.s., Zvonařka 2, Brno, 602 00 s úředně ověřeným
podpisem



e-mail na tourbus@tourbus.cz s připojeným elektronickým podpisem



osobně doručit žádost na sekretariát na adrese Tourbus, a.s., Zvonařka 2, Brno, 602 00,
kde bude ověřena Vaše totožnost

6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. Poskytovatel informačního systému
b. Předprodejní agentura
c.

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v
současné době společnost nevyužívá.

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
-

vzít souhlas kdykoliv zpět,

-

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto
údajů,

-

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě
požadovat omezení zpracování,

-

požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

-

na přenositelnost údajů,

-

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

