INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO NÁVŠTĚVNÍKY LETNÍ FILMOVÉ ŠKOLY
UHERSKÉ HRADIŠTĚ 7.8.2020 – 12.8.2020
Toto oznámení informuje návštěvníky Letní filmové školy Uherské Hradiště 7.8.2020 –
12.8.2020 (dále jen „LFŠ“) o tom, jakým způsobem správce osobních údajů, společnost
REDSIDE investiční společnost, a.s., IČ: 24244601, se sídlem V Celnici 1031/4, 110 00, Praha 1
(dále jen „REDSIDE“), jakožto hlavní partner LFŠ, zpracovává osobní údaje návštěvníků LFŠ.
REDSIDE může zpracovávat osobní údaje návštěvníků LFŠ v následujících situacích (u každého
případu jsou uvedeny kategorie osobních údajů, účel zpracování, právní základ a doba
zpracování):
1.

Zpracování osobních údajů poskytnutých návštěvníky LFŠ společnosti REDSIDE za
účelem zaslání informací o produktech a odkazu na smlouvy k úpisu investičních akcií
investičních fondů obhospodařovaných REDSIDE
REDSIDE zpracovává osobní údaje návštěvníků LFŠ, kteří jakožto možní budoucí investoři
sami poskytli REDSIDE své kontaktní údaje za účelem obdržení informačních materiálů či
návrhu smlouvy o úpisu investičních akcií do investičních fondů obhospodařovaných
REDSIDE. Zejména se bude jednat o jméno, příjmení, e-mail a telefon možného budoucího
investora. Tyto údaje jsou poskytnuty přímo od návštěvníků LFŠ v rámci komunikace,
případně předsmluvního jednání, s REDSIDE v případě jejich zájmů o produkty REDSIDE a
jsou tedy zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR jakožto předsmluvní jednání
vedoucí k uzavření smlouvy, a to pouze na základě žádosti návštěvníků LFŠ.
REDSIDE bude zpracovávat tyto osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro
REDSIDE k zaslání materiálů požadovaných návštěvníky LFŠ, a v případě nezájmu a
nekomunikace návštěvníka LFŠ REDSIDE tyto údaje nenávratně zničí.
Skutečnost, že návštěvník LFŠ neposkytne během LFŠ kontaktní údaje nemá vliv na jeho
možnost později uzavřít smlouvu s REDSIDE. REDSIDE dále prohlašuje, že během
komunikace s návštěvníky LFŠ neposkytuje investiční poradenství ani jiné investiční služby
dle zákona č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

2.

Zpracování osobních údajů poskytnutých návštěvníky LFŠ společnosti REDSIDE za
účelem kontaktování o výhře v soutěži „Filmové hlášky“
REDSIDE dále zpracovává osobní údaje účastníků LFŠ, kteří se účastnili soutěže pořádané
REDSIDE „Filmové hlášky“ a kteří za účelem kontaktování o výhře v soutěži poskytli
REDSIDE své kontaktní údaje, a to pouze v nebytně nutném rozsahu, tedy jméno
(případně i příjmení) a telefonní číslo. Účastníci soutěže vyplní dotazník ve formě testu
týkající se filmových hlášek, uvedou na „testu“ své jméno a telefonní číslo a odevzdají
soutěžní lístek REDSIDE. REDSIDE po vyhodnocení lístků se správnými odpověďmi vylosuje
z těchto lístků výherce a bude je kontaktovat na telefonním čísle uvedeném na soutěžním
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lístku. Tyto osobní údaje jsou tedy poskytnuty přímo od účastníků LFŠ a jejich zpracování
je nezbytné pro splnění závazků ze smlouvy, jejíž stranou je účastník LFŠ – soutěžící, ze
strany REDSIDE dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Uvedení kontaktních údajů v soutěži je
smluvním požadavkem a v případě neposkytnutí telefonního čísla není možné soutěžícího
s případnou výhrou kontaktovat.
REDSIDE bude zpracovávat tyto osobní údaje pouze do doby ukončení soutěže a
kontaktování výherců (tj. maximálně do doby ukončení LFŠ) a poté tyto osobní údaje
nenávratně zničí. REDSIDE tyto údaje nepoužije na žádný jiný účel, než je kontaktování
výherců soutěže.
3.

Zpracování osobních údajů v rámci pořizování záběrů videokamerou pro marketingové
účely na základě souhlasu subjektu údajů
REDSIDE v průběhu LFŠ pořizuje videozáznamy, a to pro účely zpracování marketingového
videa. V průběhu pořizování záznamů, stejně jako po zpracování těchto záznamů do
marketingového spotu, nebudou žádné fyzické osoby, které k tomu nedaly výslovný
písemný souhlas, na videu poznatelné tak, aby byly identifikovatelné a videozáznamy tak
u těchto osob budou pořizovány bez zachycení vyobrazení obličeje jednotlivých osob.
Tedy u osob, které neposkytly REDSIDE písemný souhlas se zpracováním jejich osobních
údajů pro účely tohoto marketingového videa, REDSIDE osobní údaje nezpracovává.
V případě, že někteří návštěvníci budou při pořizování videozáznamů a na konečném
videu identifikovatelné a bude zachyceno jejich vyobrazení obličeje, tj. podobizna,
REDSIDE bude zpracovávat jejich osobní údaje, avšak pouze na základě souhlasu těchto
vyobrazených osob. REDSIDE tak bude zpracovávat podobiznu těchto osob, a dále jejich
jméno, příjmení, povolání či funkce, bydliště a datum narození. Jméno, příjmení a
povolání či funkce budou zobrazeny přímo na videu, bydliště a datum narození budou
zpracováváno pouze pro účely identifikace osoby v uděleném písemném souhlasu.
Videozáznamy budou pořizovány pro účely marketingového videa REDSIDE jakožto
hlavního partnera LFŠ, a to včetně rozhovorů s návštěvníky LFŠ (po jejich souhlasu), kteří
budou zobrazeny v tomto videu. Zfinalizované reklamní video bude poté zveřejněno na
internetových stránkách REDSIDE a sociálních sítích, zejména LinkedIn. Osobní údaje
těchto účastníků budou zpracovány na základě jejich souhlasu dle čl. 6 odst 1 písm. a)
GDPR.
REDSIDE bude zpracovávat tyto údaje po dobu, po kterou platí udělený souhlas. Souhlas
se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoliv odvolat prostřednictvím emailu info@redsidefunds.com.
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Společné ustanovení
Komu REDSIDE zpřístupní nebo poskytne osobní údaje návštěvníků LFŠ:
V případě vyobrazení obličeje, jména, příjmení a povolání či funkce návštěvníků LFŠ pro účely
marketingového videa REDSIDE, kteří udělili REDSIDE písemný souhlas k takovému účelu,
REDSIDE zpřístupní tyto údaje primárně kameramanovi, se kterým jakožto zpracovatelem
těchto osobních údajů má REDSIDE uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, a který
poskytuje dostatečné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany poskytnutých
osobních údajů. Stejně tak může REDSIDE zpřístupnit tyto údaje poskytovatelům webových
stránek a softwarů, kteří zpracovávají osobní údaje pro REDSIDE. REDSIDE poskytuje tyto
osobní údaje široké veřejnosti ve formě zpřístupnění videa na webových stránkách REDSIDE a
sociálních sítích, zejména LinkedIn.
Kromě výše uvedeného REDSIDE nepředává výše zmíněné zpracovávané osobní údaje
jakýmkoli třetím stranám, pouze v případech, kdy tak bude vyžadovat Česká národní banka
jakožto regulátor REDSIDE, Finančně analytický úřad v souladu s AML zákonem či jakýkoliv jiný
orgán veřejné správy, soud, orgán činný v trestním řízení, případně další orgán dohledu
v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí, může REDSIDE zpřístupnit osobní údaje takovým
příjemcům, a to na základě zákonné povinnosti.
Práva subjektů údajů:
V souladu s GDPR mají návštěvníci LFŠ jakožto subjekty údajů právo:
• Kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je takové
zpracování založené na souhlasu;
• Požadovat po REDSIDE přístup k jejich osobním údajům;
• Na opravu nebo doplnění osobních údajů, které o nich REDSIDE zpracovává;
• Požadovat vymazání nebo omezení zpracování jejich osobních údajů;
• Na přenositelnost svých údajů;
• Podat námitku proti zpracování osobních údajů, které o nich REDSIDE zpracovává na
základě oprávněného zájmu. Námitku lze podat e-mailem na info@redsidefunds.com;
• Obracet se svými podněty nebo stížnostmi na Úřad pro ochranu osobních údajů na
adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky
https://www.uoou.cz/.
Ostatní:
REDSIDE nepředává osobní údaje do třetí země ani při zpracování nedochází
k automatizovanému rozhodování či profilování.
Kontaktní údaje REDSIDE:
REDSIDE investiční společnost, a.s., IČ: 24244601, se sídlem V Celnici 1031/4, 110 00, Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp zn. B 18362.
Webové stránky: https://www.redsidefunds.com/cs
E-mail: info@redsidefunds.com
Telefon: +420 222 500 757
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