
Zásady vydavatele k ochraně 
a Zpracování osobních údajů 
Společnost Časopisy pro volný čas s.r.o. vydává pro účely ochra-
ny a bezpečného zpracování osobních údajů tyto zásady:

1. správce osobních údajů
Správcem evidovaných a zpracovávaných osobních údajů je spo-
lečnost Časopisy pro volný čas s.r.o. (dále jen ČVČ), Táborská 
979/5, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 26422964, registrovaná Měst-
ským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81066, která zpracovává 
osobní údaje za účelem tvorby svých produktů a služeb, jejich 
prodeje, bezplatného zpřístupnění obsahů, umožnění zájemcům 
v účasti v soutěžích, anketách, případně z  jiných důvodů spo-
jených s  její činností vydavatele periodického a neperiodického 
tisku.

2. Zpracovatel osobních údajů
ČVČ jako správce může osobní údaje zpracovávat sama nebo 
k jejich zpracování použít služeb prověřených smluvních zpraco-
vatelů.

3. roZsah osobních údajů
Jakékoli osobní údaje, které správce shromáždí, eviduje a zpra-
covává budou z hlediska rozsahu omezeny na minimum nutné 
k zajištění smluvních závazků nebo akce, pro jejíž zajištění osobní 
údaje byly získávány.
Osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu, v  jakém je 
subjekt údajů poskytl. Například v rozsahu objednávky předplat-
ného, rozsahu údajů poskytnutých v soutěži, anketě, jiné obdobné 
akci, nebo nutných k evidenci práv z obsahových a autorských 
materiálů poskytnutých ČVČ. Případně v rozsahu souhlasu, který 
subjekt údajů ČVČ poskytl dobrovolně.

4. Způsob a doba Zpracovávání osobních údajů
Poskytnuté osobní údaje na základě smluvního vztahu bude ČVČ 
zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu, tedy dodává-
ní svých produktů, poskytování služby a následně dalších 10 let, 
pokud dále není stanoveno jinak, nebo pokud souhlas se zpraco-
vání údajů nebude odvolán.
Poskytnuté osobní údaje na základě souhlasu budou poskytnu-
ty na dobu neurčitou. Souhlas lze kdykoli odvolat. Osobní údaje 
budou zpracovávány do doby odvolání souhlasu. Od tohoto oka-
mžiku nebudou osobní údaje aktivně využívány, ale budou pouze 
archivovány 4 roky po ukončení souhlasu, není-li stanoveno jinak. 
Osobní údaje, které jsou nutné k splnění objednávky, smlouvy 
nebo plnění povinností daných obecnými právními předpisy ČVČ 
zpracovává bez ohledu na poskytnutý souhlas po dobu stanove-
nou příslušnými právními předpisy a to i v případě odvolání sou-
hlasu subjektem údajů.
Žádné osobní údaje mimo zákonem daných případů nebudou po-
skytovány žádné třetí straně. S osobními údaji není prováděno 
automatizované individuální rozhodování včetně profilování.

5. právní důvody Zpracování osobních údajů
ČVČ zpracovává osobní údaje na základě právních důvodů:
a) Plnění smlouvy mezi ČVČ jako správcem a objednatelem jako 
subjektem údajů podle článku 6, odstavce 1b) Nařízení EU.
b) Souhlas se zpracováním osobních údajů podle článku 6, od-
stavce 1a) Nařízení EU. Zpracovávány budou pouze údaje po-
skytnuté dobrovolně, nepodmíněně a souhlas lze kdykoli odvolat.
c) Plnění právních povinností podle článku 6, odstavce 1c) Naří-
zení EU (vedení účetní a daňové evidence a informační povinnosti 
podle zákona).
d) Ochrana oprávněných zájmů správce či třetí strany podle člán-
ku 6, odstavce 1f) Nařízení EU (marketingové aktivity správce, za-
jištění právních nároků správce).

6. práva subjektu osobních údajů a povinnosti ČvČ
a) Subjekt osobních údajů má právo požadovat od  ČVČ jako 
správce přístup k osobním údajům.

b) Subjekt osobních údajů má právo požadovat bez zbytečného 
odkladu opravu, odstranění nepřesnosti nebo vymazání osobních 
údajů, omezení jejich zpracování, má právo vznést námitku proti 
zpracování a právo na přenositelnost údajů. Vymazány nemohou 
být osobní údaje, které je ČVČ jako správce povinna zpracovávat 
na základě příslušných právních předpisů.
c) Subjekt osobních údajů má právo získat potvrzení, zda jeho 
osobní údaje jsou nebo nejsou zpracovávány. Také má právo 
na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.
d) ČVČ jako správce je povinna oznámit subjektům údajů, jimž 
byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy 
osobních údajů a omezení zpracování s výjimkou, kdy je to ze 
zřetele hodných důvodů nemožné.
e) V  případech, kdy je zpracování osobních údajů prováděno 
na základě souhlasu má subjekt údajů právo tento souhlas kdykoli 
odvolat.
f) Pokud je ohroženo zabezpečení osobních údajů subjektu 
a může to mít vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů, 
je správce osobních údajů povinen toto porušení zabezpečení bez 
zbytečného odkladu oznámit subjektu údajů.
g) Subjekt údajů má právo podat stížnost na dozorující Úřad pro 
ochranu osobních údajů.

7. oblasti Činností ČvČ, ve kterých mohou být 
Zpracovávány osobní údaje

7.1. Předplatné
Právní důvod zpracováním – osobní údaje jsou zpracovávány 
na základ plnění smlouvy mezi smluvními stranami.
Rozsah zpracování – obvykle v rozsahu objednávky předplatného, 
tedy jméno a příjmení objednatele, případně i adresáta, adresa 
bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa.
Doba zpracování – po  dobu trvání smluvního vztahu a  10 let 
po jeho ukončení.
Způsob zpracování – evidenci objednávek, tedy i  zpracování 
osobních údajů provádí ČVČ, k  tomu používá služeb prověře-
ných IT dodavatelů, pro doručování používá doručovacích služeb 
od prověřených dodavatelů doručovacích služeb.
Marketingové aktivity – na základě ustanovení o ochraně opráv-
něných zájmů správce může ČVČ použít poskytnuté osobní úda-
je k marketingovým aktivitám na vlastní produkty a služby (nové 
produkty, cenové nabídky, upozornění na nepravidelnosti dodá-
vek předplatného apod.).
Odvolání nebo omezení souhlasu s použitím osobních údajů – od-
volání nebo omezení používání osobních údajů je možné. V pří-
padě předplatného znamená ukončení smluvního vztahu, bude 
tedy postupováno podle Obchodních podmínek vydavatele pro 
předplatné. V případě marketingových aktivit bude požadavek 
subjektu údajů bez zbytečného odkladu akceptován.

7.2. Přímý prodej časopisů a publikací
Právní důvod zpracování – osobní údaje jsou zpracovávány na zá-
kladě plnění smlouvy mezi smluvními stranami.
Rozsah zpracování – obvykle v  rozsahu objednávky časopisu, 
tedy jméno a příjmení objednatele, adresa bydliště, telefonní číslo, 
e-mailová adresa.
Doba zpracování – po  dobu trvání smluvního vztahu a  10 let 
po jeho ukončení.
Způsob zpracování – evidenci objednávek, tedy i  zpracování 
osobních údajů provádí ČVČ sama, dále pro doručování používá 
doručovacích služeb od prověřených dodavatelů doručovacích 
služeb.
Marketingové aktivity – na základě ustanovení o ochraně opráv-
něných zájmů správce může ČVČ použít poskytnuté osobní údaje 
k marketingovým aktivitám na své vlastní produkty a služby.
Omezení nebo odvolání souhlasu s použitím osobních údajů – od-
volání nebo omezení používání osobních údajů je možné. V pří-
padě objednávky dodání časopisu znamená zrušení této objed-



návky, bude tedy postupováno podle Obchodních podmínek pro 
přímý prodej zboží konečnému zákazníkovi. V případě marketin-
gových aktivit bude požadavek subjektu údajů bez zbytečného 
odkladu akceptován.

7.3. Inzerce
Právní důvod zpracování – osobní údaje jsou zpracovávány na zá-
kladě a v souvislosti se smlouvou mezi smluvními stranami.
Rozsah zpracování – obvykle v rozsahu obsahu objednávky inzer-
ce, tedy zejména jméno a příjmení objednatele nebo jeho zástup-
ce, adresa bydliště nebo sídla, telefonní číslo, e-mailová adresa, 
IČ, DIČ. Osobní údaje, které se vyskytnou v obsahu inzerátu ČVČ 
nezpracovává, nepřebírá tedy za ně odpovědnost.
Doba zpracování – po  dobu trvání smluvního vztahu a  10 let 
po jeho ukončení.
Způsob zpracování – evidenci objednávek a zpracování osobních 
údajů provádí ČVČ sama.
Marketingové aktivity – na základě ustanovení o ochraně oprávně-
ných zájmů správce může ČVČ využít osobních údajů k nabídce 
dalších služeb inzerce.
Odvolání souhlasu – odvolání nebo omezení používání osobních 
údajů je možné. V případě objednávky inzerce znamená ukončení 
smluvního vztahu, bude tedy postupováno podle Všeobecných 
obchodních podmínek pro inzeráty a Všeobecných obchodních 
podmínek pro reklamní sdělení na síti internet.
V případě marketingových aktivit bude požadavek subjektu údajů 
bez zbytečného odkladu akceptován.

7.4. Soutěže, křížovky, ankety a další akce podobného cha-
rakteru
Právní důvod zpracování – zapojení se do akce. Vyplněním sou-
těžního kuponu, křížovky, ankety a jejich odesláním vyjadřuje sub-
jekt osobních údajů svůj souhlas ze pracováním osobních údajů 
pro účely této akce. 
Mimo to může subjekt osobních údajů na základě dalšího dobro-
volného a nepodmíněného souhlasu udělit ČVČ souhlas k použí-
vání osobních údajů pro marketingové akce ČVČ.
Rozsah zpracování – osobní údaje jsou obvykle zpracovány v roz-
sahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefon. 
V případě výhry dále údaje o výhře, jejím předání a zdanění.
Doba zpracování – u osobních údajů poskytnutých pro účely akce 
po dobu trvání akce a 10 let po jejím ukončení. 
Omezení nebo odvolání souhlasu se zpracováním – odvolání sou-
hlasu se zpracováním osobních údajů pro účely akce znamená 
vyřazení subjektu údajů z akce a bude postupováno podle Obec-
ných ustanovení soutěží a křížovek.
U osobních údajů poskytnutých pro marketingové akce na dobu 
neurčitou je odvolání nebo omezení dobrovolně poskytnutého 
souhlasu možné. Požadavek subjektu údajů bude bez zbytečného 
odkladu akceptován.

7.5. Obsahové služby
Při poskytování obsahu bezplatných obsahových služeb, tedy 
provozování webů časopisů a případných dalších obsahových 
webů, nejsou žádné osobní údaje zpracovávány. 

7.6. Marketingové aktivity
Právní důvod zpracování – pro marketingové aktivity ČVČ pou-
žívá:
a) ve smyslu ustanovení o ochraně oprávněných zájmů správce 
osobních údajů osobní údaje poskytnuté na základě plnění smlou-
vy;
b) osobní údaje poskytnuté na základě souhlasu.
Rozsah zpracování – osobní údaj jsou zpravidla používány v roz-
sahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.
Doba zpracování – doba zpracování je:
a) u  osobních údajů poskytnutých na  základě plnění smlouvy 
po dobu trvání smluvního vztahu a 10 let po jeho ukončení;

b) u osobních údajů poskytnutých na základě souhlasu po dobu 
poskytnutí souhlasu.
Způsob zpracování – ČVČ provádí zpracování osobních údajů pro 
marketingové aktivity sama, případně využije IT služeb, doručova-
cích služeb od prověřených dodavatelů.
Odvolání souhlasu – odvolání souhlasu nebo nebo omezení pou-
žívání osobních údajů je možné. Požadavek subjektu údajů bude 
bez zbytečného odkladu akceptován.

7.7. Autorská činnost
Právní důvod zpracování – právním důvodem je poskytnutí sou-
hlasu v souvislosti se pořizováním autorského materiálu.
Rozsah zpracování – rozsah zpracování osobních údajů je dohod-
nut v souvislosti s pořizováním autorského materiálu. Bez dalšího 
souhlasu subjektu údajů nebude ČVČ dále rozšiřován.
Doba zpracování – po dobu dohodnutého nebo stanoveného zve-
řejnění a dále po dobu 70 let po zveřejnění autorské materiálu.
Způsob zpracování – autorské materiály i informace spojené s je-
jich pořizováním zpracovávají redakce ČVČ ve svém vnitřním sys-
tému a informace nejsou poskytované žádné třetí straně.
Odvolání souhlasu – odvolání nebo omezení souhlasu je možné, 
v případě autorských materiálů a evidence s nimi spojené to zna-
mená, že od okamžiku od odvolání souhlasu bude rozsah osob-
ních údajů omezen pouze na údaje vyžadované příslušnými práv-
ními předpisy a údaje nebudou použity k žádné další autorské 
a vydavatelské činnosti.

7.8. Obchodní aktivity
Při provádění obchodních aktivit budou používány pouze osobní 
údaje poskytnuté obchodními partnery nebo získané z veřejných 
zdrojů, například obchodního rejstříku, reklamy, různých rejstříků 
podnikatelů, webových prezentací firem apod.

8. platné právní předpisy upravující ochranu 
osobních údajů
Pro ochranu a zpracování osobních údajů platí zejména následu-
jící právní předpisy:
a) Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění
b) Zákon 480/2004 Sb o některých službách informační společ-
nosti v platném znění
c) Nařízení EU 2016/679 – GDPR – o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES
d) Zákon 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění
e) Zákon 634/199 Sb. O ochraně spotřebitele v platném znění

9. kontakty pro uplatnění práv a nároků
Subjekt osobních údajů může odvolat svůj souhlas se zpracová-
ním osobních údajů a uplatnit svá dalších práva na kontaktních te-
lefonech a e-mailech příslušných obchodních a redakčních útvarů 
ČVČ nebo centrálně na:
a) osobně a písemně na adrese Časopisy pro volný čas s.r.o, jed-
natel společnosti, Táborská 5, 140 00 Praha 4 – Nusle
b) telefonicky na +420 221 526 913
c) e-mailem na osobniudaje@provolnycas.cz

Kontakt na dozorující úřad:
Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Pra-
ha 7 – Holešovice, tel.: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, 
web: www.uoou.cz
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