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Informace o zpracování osobních údajů 

 

Naše společnost je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů (Nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“) 
správcem Vašich osobních údajů. Zpracování osobních údajů je nezbytné 
pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, ke splnění zákonných 
povinností správce, případně je založeno na Vámi uděleném souhlasu. 
Vzhledem k tomuto zpracování Vás informujeme podle čl. 13 GDPR takto: 

 správcem osobních údajů je společnost Numerus Game s.r.o., sídlem 
Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8, IČ: 07122918, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, 
vložka 295008. Správce poskytuje dostatečné a věrohodné záruky 
o technickém a organizačním zabezpečení ochrany Vašich osobních 
údajů 

 právním základem/účelem zpracování Vašich osobních údajů je 
smlouva uzavřená mezi vámi a správcem vzniklá odesláním 
kontaktního formuláře se žádostí o odpověď na váš dotaz. (dále 
jen „support systém“)   

 sbírané osobní údaje jsou e-mailová adresa.  

 Vaše osobní údaje mohou být předány těmto kategoriím příjemců: 
smluvní dodavatelé (např. WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 
373 41  Hluboká nad Vltavou, Česká republika, IČ: 28115708), 
externí účetní a další. Tito příjemci rovněž poskytují dostatečné 
a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení 
ochrany Vašich osobních údajů 
 

 do zemí mimo Evropskou unii nebudou Vaše osobní údaje předány. 

 Vaše osobní údaje zpracovávané za účelem: 

o plnění smlouvy budou uloženy po dobu trvání smlouvy, to je 
do vyřešení vašeho požadavku a zodpovězení vašich dotazů. 
Poté budou smazány. 

o vedení v support systému budou uloženy po dobu existence 
uživatelského dotazu v support systému  

 máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům 
(emailová adresa) dle článku 15 GDPR – získat od správce 
potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a 
pokud zpracovávány jsou, máte dále právo získat přístup k těmto 
osobním údajům a k následujícím informacím:  

 účely zpracování,  

 kategorie dotčených osobních údajů,  

 příjemci Vašich osobních údajů,  



 
 

 plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, 
nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení 
této doby,  

 existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz nebo 
omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto 
zpracování,  

 právo podat stížnost u dozorového úřadu,  

 veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, budou-
li,  

 skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování 
včetně profilování a přinejmenším v těchto případech 
smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož 
i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování 
pro Vaši osobu.  

 máte právo požadovat od správce opravu Vašich osobních údajů 
v případě nepřesností v souladu s čl. 16 GDPR 

 máte právo na výmaz Vašich osobních údajů za podmínek uvedených 
v čl. 17 GDPR 

 máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v souladu 
s čl. 18 GDPR 

 máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, 
které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve 
veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely 
ochrany oprávněných zájmů správce. V případě, že správce 
neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, 
který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, 
zpracování na základě Vaší námitky bezodkladně ukončí.  

 v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se 
zpracováním Vašich osobních údajů máte právo podat stížnost u 
Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 
170 00 Praha 7 dle čl. 77 GDPR 

 poskytování Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem, nebo 
požadavkem, který je nutno uvést do smlouvy a nemáte povinnost 
osobní údaje poskytnout. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude 
znamenat, že správce s Vámi nebude moci předmětnou smlouvu 
uzavřít.  

Správce můžete kdykoliv kontaktovat na adrese jeho sídla Sokolovská 
428/130, 186 00 Praha 8, mailem na support.numerusgame@gmail.com   

    

 

 

 

 



 
 

Processing of personal data 

 

Pursuant to the General Data Protection Regulation (Regulation [EU] 
2016/679 of 27 April 2016 – hereinafter “GDPR”), our company is the 
controller of your personal data. Processing of personal data is 
necessary for the performance under a contract that you are a party 
to, for the satisfaction of the controller’s statutory obligations, 
and/or is based on your consent. Regarding the processing of data, we 
inform you under Article 13 of GDPR as follows: 

 The controller of personal data is Numerus Game s.r.o., 
registered office: Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8, Company 
No. [IČ]: 07122918, incorporated in the Companies Register of 
the Municipal Court in Prague, Section B, File 295008. The 
controller provides sufficient and credible guarantees as to the 
technical and organisational security of your personal data. 

 The legal basis/purpose of the processing of your personal data 
is the contract made between you and the controller and is 
established by sending contact form to the support system (the 
“support System”).  

 The personal data collected is the e-mail address. 
 

 Your personal data may be provided to the following categories 
of recipients: contractors (e.g., WEDOS Internet, a.s., 
Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Czech Republic, 
Company No. [IČ]: 28115708), external accountants and other. Such 
recipients also provide sufficient and credible guarantees as to 
the technical and organisational security of your personal data. 
 

 Your personal data will not be transmitted to countries outside 
the European Union. 

 Your personal data processed for the purpose of: 

o Performance under the contract will be stored during the 
term of the contract which is time needed for solving of 
your question then it will by deleted. 

o Management in the Support System will be stored during the 
existence of a your question in the Support System  

 You have the right to request access to your personal data from 
the controller under Article 15 of GDPR – to obtain the 
controller’s confirmation as to whether or not personal data 
concerning you are being processed, and, where that is the case, 
access to the personal data and the following information: 

 Purposes of processing, 

 Categories of personal data concerned, 

 Recipients of your personal data, 



 
 

 The period for which the personal data will be stored, or 
if that is not possible, the criteria used to determine 
that period, 

 The existence of the right to request from the controller 
access to and rectification or erasure of personal data or 
restriction of processing and to object to processing, 

 The right to lodge a complaint with a supervisory authority, 

 All available information about the source from which the 
personal data originate, 

 The existence of automated decision-making, including 
profiling, and, at least in those cases, meaningful 
information about the logic involved, as well as the 
significance and the envisaged consequences of such 
processing for you. 

 You have the right to request from the controller the 
rectification of your personal data if incorrect in accordance 
with Article 16 of GDPR. 

 You have the right to erasure of your personal data under the 
conditions specified in Article 17 of GDPR. 

 You have the right to restriction of processing of your personal 
data in accordance with Article 18 of GDPR. 

 You have the right to object to the processing of your personal 
data for the performance of a task carried out for reasons of 
public interest, in the exercise of public powers or for the 
purpose of protecting legitimate interests of the controller. If 
the controller cannot demonstrate the existence of a serious 
justified reason for processing, which prevails over your 
interests or your rights and freedoms, it will immediately 
discontinue processing on the basis of your objection.  

 In the event of doubt as to the observance of the obligations 
related to the processing of your personal data, you have the 
right to lodge a complaint with the Office for Personal Data 
Protection having its registered office at Pplk. Sochora 27, 
170 00 Praha 7 pursuant to Article 77 of GDPR. 

 The disclosure of your personal data is a requirement of the 
contract or a requirement that needs to be included in the 
contract, and you are not obligated to disclose your personal 
data. If you do not provide your personal data, it means that 
the controller cannot enter into the contract with you. 

You can contact the controller at any time at the address of its 
registered office, which is Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8, 
mailem na support.numerusgame@gmail.com   

 


