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MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., Jeremiášova 1249/7, 155 00 Praha 5, Česká republika 
 

 

 

Informace o zpracování osobních údajů pro návštěvníky webových stránek a účastníky festivalu  

MAKRO CZECH GASTRO FEST 

 

Společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. spolu s Českým Gastronomickým Institutem z.s. 

pořádají ve dnech 4. – 6. 5. 2023 gastronomický festival MAKRO CZECH GASTRO FEST. 

 

Následující text je určen k tomu, abychom Vás v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních 

údajů (EU) 2016/679 („Nařízení GDPR“) a dalšími právními předpisy informovali, jak zpracováváme 

osobní údaje v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek www.makroczechgastrofest.cz, případně 

s Vaší osobní účastí na MAKRO CZECH GASTRO FEST (dále též jen „Festival“) a dále o Vašich 

právech týkajících se tohoto zpracování. 

 

 

Správce osobních údajů: 

My, společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., se sídlem Jeremiášova 1249/7, 155 00 Praha 5, 

IČO: 264 50691, zapsaná v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

83051 (dále též jen „my“ nebo „společnost MAKRO“), jsme provozovatelem webových stránek 

www.makroczechgastrofest.cz. Dále jsme spolu s Českým Gastronomickým Institutem z.s. pořadatelem 

gastronomického festivalu MAKRO CZECH GASTRO FEST. V této souvislosti vystupujeme jako 

správce osobních údajů podle Nařízení GDPR. 

 

Informace pro návštěvníky webových stránek www.makroczechgastrofest.cz: 

 

Na webových stránkách používáme cookies. Podrobné informace a individuální nastavení Vašich 

cookies jsou k dispozici zde: //……… link na Cookies stránku s volbami 

 

 

Informace pro účastníky Festivalu: 

 

a) Zpracování osobních údajů při prodeji vstupenek na Festival 

 

Technickým a organizačním zajištěním prodeje vstupenek na Festival jsme pověřili společnosti 

Ticketmaster Česká republika, a.s., jako provozovatele portálu www.ticketmaster.cz a  

IRSnet CZ s.r.o., jako provozovatele portálu www.ticketportal.cz  

 

Při prodeji vstupenek jsou společnosti Ticketmaster Česká republika, a.s. a IRSnet CZ s.r.o. 

samostatnými správci Vašich osobních údajů a žádné osobní údaje nám nepředávají ani jinak 

nezpřístupňují. Uvedené společnosti při prodeji vstupenek zpracovávají různé druhy Vašich údajů 

v závislosti na tom, zda si zakládáte účet, kupujete vstupenky, kontaktujete je nebo užíváte jejich webové 

stránky, aplikace apod. 

http://www.makroczechgastrofest.cz/
http://www.makroczechgastrofest.cz/
http://www.makroczechgastrofest.cz/
http://www.ticketmaster.cz/
http://www.ticketportal.cz/
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Poučení o zpracování osobních údajů fyzických osob v rámci služby www.ticketportal.cz je 

k dispozici zde: 

https://www.ticketportal.cz/Content/docs/gdpr/Pou%c4%8den%c3%ad%20o%20zpracov%C3%A1n%

C3%AD%20osobn%C3%ADch%20%C3%BAdaj%C5%AF%20fyzick%C3%BDch%20osob.pdf 

 

Poučení o zpracování osobních údajů fyzických osob v rámci služby www.ticketmaster.cz je 

k dispozici zde: https://www.ticketmaster.cz/privacy 

 

 

b) Zpracování osobních údajů účastníků festivalu MAKRO CZECH GASTRO FEST 

 

Návštěvníci Festivalu berou na vědomí, že pořadatelé a společnost Bestsport a.s. jako provozovatel 

budovy O2 universum, budou bezplatně pořizovat zvukové a obrazové záznamy akce, včetně podobizen 

návštěvníků s tím, že takové záznamy mohou být zveřejněny na internetových stránkách včetně 

sociálních sítí, v médiích a propagačních materiálech pořadatelů za účelem informování o akci a 

marketingové prezentace činnosti pořadatelů. 

 

V případě vytváření záznamů z akcí je právním základem oprávněným zájem správce jako pořadatele 

akce, a to na zachycení uměleckých výkonů, prezentací, nálady a atmosféry na Festivalu, propagace 

dané akce či budoucích akcí a další komerční využití takových záznamů správcem, přičemž ke 

zpracování může dojít na např. na sociálních sítích správce, webové stránce správce, v magazínu 

vydávaném správcem a dalších sdělovacích prostředcích; poskytnutí těchto osobních údajů je 

předpokladem vstupu do budovy O2 universum za účelem účasti na Festivalu a tedy uzavření smlouvy 

o prodeji vstupenky na Festival; záznamy jsou pořizovány v souladu s občanským zákoníkem (zejména 

dle § 88 a 89) a jsou uchovávány po dobu 10 let. 

 

Poučení o zpracování osobních údajů fyzických osob provozovatele budovy O2 universum je k dispozici 

zde: https://www.o2arena.cz/wp-content/uploads/2022/06/Zasady-zpracovani-OU_v-2022-06-08-

BESTSPORT.pdf 

 

  

 

V případě jakýchkoli dotazů nebo žádostí týkajících se zpracování údajů se prosím obraťte na našeho 

pověřence pro ochranu údajů: 

 

MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., Pověřenec GDPR, Jeremiášova 1249/7, 155 00 Praha 5,  

e-mail: poverenec@makro.cz 

 

 

Vaše práva ve vztahu k ochraně osobních údajů: 

Jako subjekt údajů se můžete kdykoli obrátit na naši společnost na e-mailovou adresu 

poverenec@makro.cz s oznámením, žádostí nebo jiným požadavkem, a to v jakékoli podobě, k výkonu 

vašich práv podle GDPR. Tato práva jsou následující: 

http://www.ticketportal.cz/
https://www.ticketportal.cz/Content/docs/gdpr/Pou%c4%8den%c3%ad%20o%20zpracov%C3%A1n%C3%AD%20osobn%C3%ADch%20%C3%BAdaj%C5%AF%20fyzick%C3%BDch%20osob.pdf
https://www.ticketportal.cz/Content/docs/gdpr/Pou%c4%8den%c3%ad%20o%20zpracov%C3%A1n%C3%AD%20osobn%C3%ADch%20%C3%BAdaj%C5%AF%20fyzick%C3%BDch%20osob.pdf
http://www.ticketmaster.cz/
https://www.ticketmaster.cz/privacy
https://www.o2arena.cz/wp-content/uploads/2022/06/Zasady-zpracovani-OU_v-2022-06-08-BESTSPORT.pdf
https://www.o2arena.cz/wp-content/uploads/2022/06/Zasady-zpracovani-OU_v-2022-06-08-BESTSPORT.pdf
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• Právo dostat informace o zpracování údajů a kopii zpracovávaných údajů (právo na přístup, čl. 

15 GDPR), 

• Právo požadovat opravu nepřesných údajů nebo doplnění údajů neúplných (právo na opravu, čl. 

16 GDPR), 

• Právo požadovat výmaz osobních údajů a v případě, že osobní údaje byly zveřejněny, 

informování ostatních správců o žádosti o výmaz (právo na výmaz, čl. 17 GDPR), 

• Právo požadovat omezení zpracování údajů (právo na omezení zpracování, čl. 18 GDPR), 

• Právo získat osobní údaje týkající se subjektu údajů ve strukturovaném, běžně používaném a 

strojově čitelném formátu a požádat o předání těchto údajů jinému správci (právo na 

přenositelnost údajů, čl. 20 GDPR), 

• Právo vznést námitku proti zpracování údajů za účelem jeho zastavení (právo vznést námitku, 

čl. 21 GDPR), 

• Právo udělený souhlas kdykoli odvolat za účelem zastavení zpracování údajů, které vychází z 

vašeho souhlasu. Odvolání se nedotkne zákonnosti zpracování na základě souhlasu před 

odvoláním (právo odvolat souhlas, čl. 7 GDPR). 

• Právo podat stížnost u dozorového úřadu v případě, že zpracování údajů považujete za porušení 

GDPR (právo podat stížnost u dozorového úřadu, čl. 77 GDPR). 

 

Informace o Vašem právu vznést námitku podle článku 21 GDPR: 

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě článku 

6, odst. 1, 1. věta, písm. f) GDPR (zpracování na základě oprávněného zájmu), pokud jsou dány 

důvody vzniklé Vaší konkrétní situací. 

Pokud vznesete námitku, nebudeme nadále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud nebudeme 

schopni přesvědčivě a jasně prokázat, že existují důvody pro zpracování, které převáží nad 

Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, vymáhání nebo 

ochraně našich právních nároků.  

Námitka nemusí mít formální podobu. Adresujte ji prosím na našeho pověřence pro ochranu 

osobních údajů. 
 

 

V Praze, dne 1.3.2023 

 

MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. 


