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Správce osobních údajů 
Profil Media, s.r.o., IČ: 25726501, se sídlem Haštalská 1072/6, Staré Město, 110 00 Praha 1
kontaktní údaje: info@profilmedia.cz

Rozsah zpracování osobních údajů 

V souvislosti a v průběhu veletrhu nazvaného DESIGNBLOK a konaného ve dnech 25.10.2018 – 29.10.2018 v prostorách areálu
Výstaviště Praha Holešovice, budou pořizovány fotografie / audiovizuální záznamy, přičemž na záznamech mohou být zachyceny osoby,
jenž veletrh navštíví (dále jen „Osobní údaje“)
Osobní údaje mohou být vzhledem ke své povaze a k povaze účelů zpracování předmětem různých úprav (fotografické efekty,
počítačové úpravy fotografií a videí apod.), úpravy však budou vždy ctít dobré mravy a osobní integritu subjektu údajů.

Účel zpracování osobních údajů 

zveřejnění a šíření v tištěných a/nebo elektronických prezentačních, propagačních či jiných podobných materiálech vydávaných
Správcem, či jeho jménem, za účelem propagace a inzerce Správce a jím realizovaných aktivit
zveřejnění na webových stránkách Správce za účelem propagace a inzerce Správce a jím realizovaných aktivit
zveřejnění na stránkách Správce umístěných na sociálních sítích (Facebook, Google+, Twitter apod.), kanálech Správce umístěných 
na webových stránkách určených ke sdílení audiovizuálního obsahu (Youtube apod.), na profilech Správce vytvořených na platformách
pro sdílení fotografií (Instagram, Flickr, apod.) a na všech podobných serverech či platformách umožňujících sdílení multimediálního
obsahu za účelem propagace a inzerce Správce a jím realizovaných aktivit
zveřejnění a šíření výše uvedenými způsoby k účelům publicistickým a reportážním (např. použití v tiskových či jiných materiálech,
mediálních zprávách a reportážích apod.), uměleckým a kulturním (např. zařazení do kulturních a obdobných periodik apod.),
pedagogickým a vzdělávacím (k výukovým účelům v oblastech designu atd.)

Případní příjemci osobních údajů 

Osobní údaje mohou být v souvislosti s výše uvedenými účely poskytnuty následujícím kategoriím příjemců:
subjektům zabývajícím se reklamní činností, marketingem a mediálním zastupováním (např. reklamní agentury)
subjektům zabývajícím se polygrafickou výrobou, knihařskými a kopírovacími pracemi (např. obchodní tiskárny)
subjektům zabývajícím se střihem, úpravami a následným zpracováním audiovizuálních záznamů
subjektům zabývajícím se tvorbou a správou webových stránek
subjektům zabývajícím se provozem sociálních sítí a jiných platforem umožňujících sdílení multimediálního obsahu (např. Facebook)

Někteří příjemci z výše uvedených kategorií, zejména provozovatelé sociálních sítí a jiných platforem umožňujících sdílení
multimediálního obsahu, mohou sídlit mimo území ČR, popř. mimo území EU, vždy však v zemích, kde je zajištěna odpovídající
ochrana osobních údajů.

Právní základ pro zpracování osobních údajů 

V rámci tzv. reportážní, novinářské či zpravodajské licence lze osobní údaje zpracovávat a přiměřeným způsobem využít 
pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu. 

Práva subjektu osobních údajů 

Subjekt osobních údajů má v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (GDPR) následující práva:
práva na přístup k Osobním údajům
práva na opravu Osobních údajů, 
práva na výmaz Osobních údajů, 
práva na omezení zpracování Osobních údajů
práva vznést námitku proti zpracování Osobních údajů
práva na přenositelnost Osobních údajů
Subjekt osobních údajů má dále možnost podat stížnost na postup Správce u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


