
PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DÁLE JEN 

„PODMÍNKY“) 

 
Společnost AZ Promo s.r.o, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, oddíl C, vložka 107788, IČO: 250 29 673, se sídlem Dělnická 54, 170 00 Praha 7, 

Česká republika (dále jen „AZ Promo“), je organizátorem a pořadatelem seminářů, školení, 

workshopů, webinářů, konferencí a konzultací určených odborné stavební veřejnosti (dále 

jako „vzdělávací akce“). Vzhledem k tomu, že v rámci podnikatelské činnosti AZ Promo 

dochází ke zpracování osobních údajů účastníků vzdělávacích akcí (dále jako „účastníci 

akcí“), je společnost AZ Promo správcem osobních údajů dle ust. § 4 písm. j) zákona č. 

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

 

V návaznosti na požadavky platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, tj. 

zejména: 

i. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů; a 

ii. 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 (dále jako 

„nařízení GDPR“), 

informuje společnost AZ Promo jako správce osobních údajů prostřednictvím těchto 

Podmínek účastníky akcí jako subjekty údajů o podmínkách zpracování jejich osobních údajů. 

 

Tyto podmínky se týkají pouze zpracování osobních údajů fyzických osob. 

 

Jaké osobní údaje zpracováváme? 
 

AZ Promo vede v rámci své podnikatelské činnosti elektronickou databázi účastníků akcí, ve 

které jsou evidovány následující osobní údaje: 

i. vždy: jméno, příjmení, e-mailová adresa, kontaktní adresa; 

ii. volitelně: vysokoškolský titul, telefonní číslo, název společnosti, IČO, DIČ, obor 

činnosti. 

 

Současně vede AZ Pomo prostřednictvím webového formuláře databázi zájemců o informace 

o produktech a novinkách ve stavebnictví, kteří mají zájem o pravidelné zasílání obchodních 

sdělení na kontakty (e-mailová adresa) předané zájemcem prostřednictvím webové stránky 

www.azpromo.cz. 

 

Jak se dostávají osobní údaje do našich databází? 
 

Osobní údaje o účastnících akcí získáváme přímo od účastníků akcí prostřednictvím vyplnění 

registračního formuláře na našich webových stránkách http://www.azpromo.cz/.  

 

AZ Promo uchovává osobní údaje účastníků akcí v elektronické databázi uložené primárně na 

vlastním serveru s tím, že data jsou zálohována na externím internetovém serveru v rámci EU. 

 

Do databáze zájemců o zasílání obchodních sdělení se mohou zájemci registrovat 

prostřednictvím webového formuláře na www.azpromo.cz 

 

 

http://www.azpromo.cz/


Proč zpracováváme osobní údaje účastníků akcí a jak dlouho je 

uchováváme? 
 

Poskytnutí služby, tj. zajištění účasti na konkrétní vzdělávací akci: 

Abychom pro Vás mohli zorganizovat vzdělávací akci, potřebujeme znát alespoň Vaše 

základní identifikační a kontaktní údaje, tj. jméno, příjmení, e-mailová adresa, kontaktní 

adresa. Pokud budete chtít, můžete nám pro lepší identifikaci a následnou komunikaci 

ohledně vzdělávací akce sdělit také vysokoškolský titul, telefonní číslo, název společnosti, 

IČO, DIČ a obor činnosti. 
 

Osobní údaje účastníků akcí uchovává AZ Promo v elektronické databázi za účelem 

poskytnutí služby po celou dobu trvání smluvního vztahu, tj. od okamžiku registrace na 

našich webových stránkách až do okamžiku vypořádání veškerých vzájemných práv a 

povinností souvisejících s konkrétní vzdělávací akcí, tj. nejčastěji okamžikem skončení 

vzdělávací akce. Pro potřeby archivace zakázek a za účelem ochrany majetkových práv AZ 

Promo uchovává AZ Promo výše uvedené osobní údaje účastníků akcí dalších 10 let po 

zániku smluvního vztahu.  

 

AZ Promo je oprávněna zpracovávat potřebné osobní údaje za účelem poskytnutí služby bez 

souhlasu subjektu údajů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Přímý marketing 

AZ Promo zpracovává některé osobní údaje účastníků akcí (e-mail, telefonní číslo, kontaktní 

adresa) také za účelem přímého marketingu, zejména formou zasílání obchodních sdělení 

v souladu s ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační 

společnosti, pokud takové zpracování účastník akce původně neodmítl. AZ Promo uchovává 

osobní údaje účastníků akcí za účelem přímého marketingu do odvolání souhlasu. Po odvolání 

souhlasu jsou osobní údaje účastníků akcí z databáze vymazány. 

 

V každém obchodním sdělení má zájemce o obchodní sdělení právo další zasílání obchodních 

sdělení odmítnout, a to zdarma - kliknutím na odkaz odhlaseni-newsletter@azpromo.cz. Dále 

můžete zaslat e-mail na azpromo@azpromo.cz, ve kterém uvedete, že si přejete odvolat 

souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.  

 

 

Pořizování fotografií a videozáznamů 

V průběhu vzdělávacích akcí může docházet k pořizování fotografií a videozáznamů, které 

jsou následně zveřejňovány na webových stránkách AZ Promo a smluvních partnerů akce 

vyjmenovaných v programu, dále na portálu www.facebook.com, anebo na portálu 

www.youtube.com za účelem propagace našich služeb. 

 

S kým sdílíme Vaše údaje nebo komu je předáváme? 
 

Sdílení se smluvními partnery vzdělávacích akcí 

Pokud nám k tomu udělíte výslovný souhlas, jsme oprávněni předat Vaše osobní údaje 

smluvním partnerům AZ Promo, kteří jsou vždy specifikováni v příslušném programu 

vzdělávací akce (dále jako „smluvní partneři“). Smluvní partneři jsou oprávněni zpracovávat 

převzaté osobní údaje účastníků akcí za účelem přímého marketingu a jiných marketingových 

aktivit (průzkum trhu a spokojenosti zákazníků, profilování nabídek, zasílání nabídek 

obchodu a služeb).  

mailto:azpromo@azpromo.cz


Za tímto účelem předává AZ Promo následující osobní údaje: jméno, příjmení, 

korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, obor činnosti, autorizace ČKAIT 

nebo ČKA. 

 

Účastníci akce jsou oprávněni odvolat výše uvedený souhlas vůči smluvním partnerům 

způsobem určeným smluvními partnery, tj. nejčastěji přímo v každém obchodním sdělení 

nebo prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy.  

 

Společnost AZ Promo není povinna poskytovat účastníkům akcí jakoukoli součinnosti či 

přímo zajišťovat odvolání výše uvedeného souhlasu vůči smluvním partnerům. 

 

Sdílení se zpracovateli osobních údajů 

Společnost AZ Promo je oprávněna sdílet zpracovávané osobní údaje o účastnících akcí se 

svými zpracovateli osobních údajů, kteří pro ni zajišťují některé činnosti přímého marketingu, 

jako je rozesílání listovních zásilek, rozesílání hromadných mailingových nabídek a jiných 

obchodních sdělení, včetně nabídek zasílaných elektronickou poštou, telemarketing aj., a to 

jen v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.  

 

Jaká jsou práva fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů? 
AZ Promo tímto v souladu s článkem 13 odst. 2 písm. b) nařízení GDPR informuje účastníky 

akcí, kteří jsou subjektem údajů, o možnosti uplatnění následujících práv: 

 

i. právo na přístup k osobním údajům, které o ní AZ Promo zpracovává,  

ii. právo na opravu či výmaz osobních údajů; 

iii. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; 

iv. právo na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy; 

 

Svá práva je účastník akce oprávněn uplatnit formou žádosti doručené do sídla společnosti AZ 

Promo. 

 

AZ Promo upozorňuje, že v případě zjevně nedůvodného nebo nepřiměřeného uplatňování 

výše uvedených oprávnění účastníkem akce, je AZ Promo oprávněna v souladu s nařízením 

GDPR požadovat úhradu nákladů na vyhovění žádosti, nebo žádost odmítnout. 

 

V případě porušení práv subjektu údajů vyplývající z platných právních předpisů, je subjekt 

údajů oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou 

dostupné na www.uoou.cz. 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25.5.2018 

 

 

 

 


