
Zásady zpracování osobních údajů dle GDPR 
(Informace za účelem udělení souhlasu se zpracováním ve vztahu k fotografiím) 

 
TORIS,s.r.o., IČ: 251 43 981, se sídlem Dušní 8/11, Josefov, 110 00 Praha 1, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53287 (dále 
jako „správce“) si Vás dovoluje v souladu s čl. 13 GDPR informovat o tom, jak a proč 
zpracovává Vaše osobní údaje. 
 
Tyto Zásady jsou účinné od 25. května 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
(„nařízení“ nebo „GDPR“). 
 
Účel zpracování 
 
Účelem těchto zásad je informování zákazníků, kteří udělí fotografovi ústní souhlas s jejich 
vyfotografováním a zveřejněním těchto fotografií, o všem, co GDPR pro informovaný 
souhlas požaduje. Účelem zpracování je vyfotografování subjektu údajů (zákazníka) s jeho 
souhlasem a zveřejnění těchto fotografií na internetových stránkách správce a na 
sociálních sítích na profilech spravovaných správcem. 
 
Prokazatelnost souhlasu 
 
Souhlas se považuje za prokazatelný, pokud je z fotografie seznatelné, že subjekt údajů 
fotografovi pózuje, resp. projevuje zájem o své vyfotografování (úsměv či jiný výraz obličeje 
směrem k fotoaparátu, zrak směřující do fotoaparátu, póza zaujatá k vyfotografování). 
 
 
Rozsah zpracování (kategorie osobních údajů) 

 
Osobní údaje jsou zpracovány pouze v nezbytném rozsahu. Jedná se o tyto kategorie: 

a. fotografie. 
 

Správce není schopen subjekt údajů jakýmkoliv způsobem identifikovat a vůči správci jsou 
tyto údaje zcela anonymizované. Jelikož však může být subjekt údajů na fotografii 
identifikován neznámou třetí osobou, nepovažuje správce z opatrnosti tyto fotografie za 
anonymizované údaje.  

 
Právní základ zpracování 
 
Právním základem je: 

a. souhlas subjektu údajů – před vyfotografováním je subjekt údajů vždy fotografem 
dotázán, zda s pořízením fotografie a jejím zveřejněním souhlasí; zároveň je 
v provozovně umístěná informační cedulka, která zákazníky informuje o tom, že 
vysloví-li s vyfotografováním souhlas, pak veškeré informace o zpracování jejich 
osobních údajů jsou k dispozici na baru; na baru je pak na vyžádání k dispozici 
tento informační dokument; 

b. oprávněný zájem – právním základem zpracování je také oprávněný zájem 
správce na své marketingové propagaci a propagaci svých akcí; správce však 
fotografie zpracovává zásadně na základě souhlasu a oprávněný zájem se uplatní 
zejména vůči subjektům, které jsou na fotografii v pozadí a na fotografii nejsou 
úmyslně.  

 
Doba zpracování 

 
Správce uchovává fotografie po dobu 10 let od jejich pořízení. Správce fotografie, u kterých 
uběhla výše zmíněná doba zpracování, pravidelně 1x ročně promazává. 
 



Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům 
 

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a zaměstnanci, kteří v rámci svého 
pracovního zařazení osobní údaje potřebují využít. Vyslovením ústního souhlasu 
s pořízením fotografie a jejím zveřejněním souhlasíte, aby tyto fotografie byly zveřejněny na 
internetových stránkách správce http://www.alohapraha.cz/ a http://www.hangarpraha.cz/ a 
na sociálních sítích: 
- www.facebook.com; 
- plus.google.com; 
- www.twitter.com;  
- www.instagram.com;  
- a případně na dalších sociálních sítích, které správce začne využívat v budoucnu.  

 
Provozovatelé těchto sociálních sítí zajišťují vysokou ochranu osobních údajů. K tomu blíže 
jejich „privacy policies“ dostupné na jejich internetových stránkách. 
 
Kontakt na správce 

 
Nemáme sice pověřence pro ochranu osobních údajů, nicméně se na nás můžete jako na 
správce kdykoliv obrátit na emailu: info@alohapraha.cz či písemně na adrese našeho sídla 
(Dušní 8/11, Josefov, 110 00 Praha 1). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší 
totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. 

Vaše práva dle GDPR 
 

V souladu s GDPR máte právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení 
zpracování, vznést stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, 
přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních 
údajů, právo výmazu a další práva stanovená v GDPR. 

Máte právo podat námitky proti zpracování založenému na oprávněném zájmu správce, a 
to na výše uvedenou e-mailovou adresu.  

Jelikož jste se zpracováním udělili souhlas, máte zároveň právo tento souhlas kdykoliv 
odvolat, a to e-mailem na výše uvedenou e-mailovou adresu správce, případně písemně na 
adresu sídla správce. Správce následně bez zbytečného odkladu zajistí výmaz těchto 
fotografií. Zákonnost zpracování do odvolání souhlasu tímto není dotčena. 

Více informací o právech dle GDPR je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro 
ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276). 

 
 


