
Informace o zpracování údajů podle čl. 13 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném 
pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) 

 
 

1. Níže naleznete informace o zpracování vašich osobních údajů společností 

ARTinii Production sro, IČ 03409759, se sídlem Hybernská 1034/5, Nové          
Město, 110 00 Praha 1, Česká republika (dále jen „společnost“ nebo           
„správce“), poskytované v souladu s „GDPR“ a souvisejícími právní předpisy          
o ochraně údajů. 

Kontaktní údaje společnosti: 

Email: artinii@artinii.com 

2. Zpracovávají se následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail,         
telefon, informace z občanského průkazu (číslo občanského průkazu nebo         
číslo pasu nebo podobné číslo identifikující fyzickou osobu, typ průkazu,          
platnost průkazu), (dále jen „osobní údaje“). 

Zpracování osobních údajů je zákonné z těchto důvodů: 

● zpracování je nezbytné pro plnění smluv, jejichž stranou je subjekt          
údajů, nebo za účelem přijetí opatření k uzavření smlouvy na žádost           
subjektu údajů; 

● zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které        
společnost podléhá; 

● zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných        
společností nebo třetí stranou, s výjimkou případů, kdy jsou tyto zájmy           
upozaděny zájmy nebo základními právy a svobodami subjektu údajů,         
které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pak pokud je         
předmětem údajů dítě. 

3. Účelem zpracování osobních údajů je: 

● splnění smluvních závazků; 

● poskytnutí služeb uvedených na webových stránkách Artinii.com; 
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● plnění zákonných povinností, kterým podléhá společnost, 

(dále jen jako „služby“). 

4. Osobní údaje budou společností ukládány pouze po dobu nezbytnou v          
souladu se zákonnými povinnostmi. Pro bližší informace kontaktujte        
společnost. 

5. Zdroje osobních údajů jsou zejména: samotné subjekty údajů, veřejné orgány,          
zdroje obsahující veřejně přístupné informace. 

6. Osobní údaje mohou zpracovávat: 

● společnost; 

● poskytovatelé služeb nezbytných pro splnění zákonné povinnosti, které        
správce podléhá; 

● Google Cloud; 

● Ethereum; 

● poskytovatel IT služeb. 

7. Data, která vám poskytneme pro výše uvedené účely nebo která získáme           
během poskytování služeb, budou uložena v zabezpečené databázi na         
Google Cloud mimo blockchain, ale také v blockchainu. Osobní data uložená           
v blockchainu jsou plně anonymizována následující technikou: kryptografické        
hašování. Osobní údaje uložené v Google Cloud a osobní údaje uložené v            
blockchainu jsou přístupné pouze zaměstnancům společnosti. 

8. Společnost může přenášet osobní údaje z místa v Evropském hospodářském          
prostoru (dále jen „EHP“) do zemí mimo EHP, a nebo naopak z území mimo              
EHP na území v rámci EHP. 

Zákony na ochranu údajů v zemích mimo EHP nemusí být na stejné úrovni             
jako v EHP, ale vždy dosáhneme stejné úrovně ochrany vašich osobních           
údajů jako v EHP, a to v případě potřeby uzavřením písemných dohod. 

Můžeme použít weby sociálních médií, jako je Facebook nebo LinkedIn.          
Pokud tyto služby používáte, měli byste si přečíst jejich zásady ochrany           
osobních údajů a získat další informace o tom, jak nakládají s vašimi            
osobními údaji. 



9. K ukládání vašich osobních údajů používáme Google Cloud. Google Cloud je           
v souladu s GDPR. Společnost nebude používat vaše osobní údaje pro           
automatizované rozhodování (včetně profilování). 

10.Pokud jde o zpracování vašich osobních údajů společností, můžete požádat          
společnost: 

● o poskytnutí přístupu k vašim osobním údajům, čímž můžete získat          
zejména informace o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány,          
za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných údajů a komu byl           
případně poskytnut přístup k vašim osobním údajům. Můžete také         
obdržet kopii svých osobních údajů, které jsou zpracovávány; 

● o opravu nepřesných nebo nesprávných údajů nebo doplnění        
neúplných osobních údajů; 

● o vymazání osobních údajů, např. pokud účel zpracování přestane být          
platný nebo jsou vaše osobní údaje zpracovány nezákonně; 

● o omezení zpracování vašich osobních údajů; 

● o přenesení dat, která vám umožní získat osobní údaje, které se vás            
týkají, které jste poskytli společnosti, ve strukturovaném a strojově         
čitelném formátu pro sebe nebo pro jiného správce; a 

● o ujištění, že nepodléháte automatizovanému rozhodování. 

● Můžete také vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů,         
pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na nezákonném         
základě, a to kontaktováním společnosti nebo podáním stížnosti u         
Úřadu pro ochranu osobních údajů. 


