OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE § 13 NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉ UNIE Č. 679/2016 ("GDPR")
Vážený přítel,
1. F.C. Internazionale Milano S.p.A. (Dále jen "Inter" nebo "Správce údajů") se sídlem v Miláně, Corso
Vittorio Emanuele II č. 9, se základním kapitálem společnosti ve výši 19.195.331,34 Euro, identifikační kód
a číslo zápisu v obchodním rejstříku Milána 80066310154, z pozice "Správce údajů" zpracovává osobní
údaje (dále jen "Údaje") subjektů zapojených do zpracování (dále jen "Dotyčná osoba"), a především
účastníků projektu Inter Academy - Inter Academy Camp Czech Republic (dále jen "Projekt Academy"),
který organizuje vybraný partner Inter-u Marek Frnda, Řehořova 997/12, 130 00 Praha, IČO: 74322311,
DIČ: CZ7802258365 (dále jen "Partner"). Údaje poskytuje osoba, zákonný zástupce vykonávající
rodičovské práva Dotyčné osoby nebo jsou sbírány během Projektu Academy na následující účely: a)
požadavky týkající se zápisu a účasti Projektu Academy a další účely související s přihlašováním a
docházkou do Projektu Academy, jako je např. poskytování informací/materiálů souvisejících s Projektem
Academy; b) administrativní/účetní účely vyplývající ze zápisu do Projektu Academy; c) statistické účely
týkající se anonymizovaných dat; d) doručování informačních bulletinů o činnosti týmu "F.C.
Internazionale" a marketingové sdělení týkající se slev, nabídek, služeb a akcí Inter a Inter Store; e) účely
poskytování průzkumů spokojenosti zákazníků nebo dotazníků týkajících se produktů a služeb společnosti
Inter; f) účely profilování; g) poskytování komerčních a reklamních sdělení týkajících se produktů a/nebo
služeb vybraných partnerů Inter; h) záznam obrazu a hlasu Dotyčné osoby pro účely vytvoření
audiovizuálních a multimediálních děl (dále jen "Obsah"), které mohou být zcela nebo částečně šířené
prostřednictvím jakéhokoli distribučního kanálu nebo způsobů šíření informací veřejnosti. Právním
základem zpracování Údajů je uzavření dohody (pro účely uvedené v písmenech a) a b)) a souhlas Dotyčné
osoby (pro účely uvedené v písmenech d), e), f), g), h)). Upozorňujeme, že mezi osobními údaji, které může
společnost Inter zpracovat pro účely uvedené v čl. 1 písmeno a) výše, mohou existovat i citlivé údaje týkající
se zdravotního stavu Dotyčné osoby. Tyto údaje může shromažďovat a zpracovávat zdravotnické oddělení
Inter a / nebo jeho konzultanti určení jako zpracovatel údajů pro výkon lékařské profese pro účely týkající se
řízení účasti Dotyčné osoby na Projektu Academy (včetně dokončení klinických a diagnostických testů
vyžadovaných příslušným zákonem a plnění pojistných povinností).
2. Inter Vás tímto informuje, že: a) pro výše uvedené účely Údaje mohou být zpracovávány počítačově,
telematický, papírově a ručně v souladu s pravidly důvěrnosti a bezpečnosti stanovenými zákonem; b) v
případě vyjádření souhlasu s profilovací činností uvedenou v odstavci 1 písm. f), bude to mít za následek
automatizovanou činnost s cílem přidělit Dotyčnou osobu do kategorie subjektů s homogenními
charakteristikami na základě služeb, které byly dříve zakoupeny, jakýchkoliv průzkumů trhu, které mohly
být dokončeny, podle příslušné demografické třídy a činnosti, kterých se Dotyčná osoba zúčastnila během
realizace Projektu Academy.
3. Poskytnutí Údajů je nepovinné. Jakékoliv odmítnutí poskytnout Údaje pro účely související s plněními
týkajícími se zápisu, docházky a administrativních/účetních Projektu Academy uvedených v odstavci 1 písm.
a) a b) vedou k nemožnosti zapsat se a využívat související služby nabízené společností Inter. Na stejné
úrovni s ohledem způsoby provozování zahrnutých v Projektu Academy, odmítnutí poskytnout souhlas ke
zpracování uvedené v bodě 1 písm. h) vede k nemožnosti registrace a využívání souvisejících služeb
poskytovaných společností Inter. Také následná možná námitka nebo zrušení zpracování osobních údajů pro
výše uvedené účely bude mít za následek okamžité stažení nebo zablokování zápisu do Projektu Academy.
Údaje budou zpracovány také v anonymní formě pro statistické účely uvedené v odstavci 1 písm. c).
Jakékoliv odmítnutí poskytnout souhlas ke zpracování Údajů na další účely uvedené v odstavci 1) písm. d),
e), f) ag), a to při poskytování informačních letáků o aktivitách týmu "FC Internazionale", marketingové
sdělení o produktech a službách Inter, Inter partnerů a průzkumů spokojenosti zákazníků nemají žádné
důsledky, profilovací činnosti nesmí vést k žádným důsledkům, které by podléhaly nemožnosti informovat
Dotyčnou osobu o všech průzkumech trhu a jakýchkoliv marketingové a propagační reklamní iniciativy
společnosti Inter nebo partnerů a získat komerční zájmy.

4. Údaje se nesmí šířit, kromě zpracování podle odstavce 1 písm. h) výše. V rámci organizace Správce údajů
mohou údaje zpracovávat příslušné úřady pověřené prováděním zpracovatelských činností (tj administrace,
obchod, marketing, IT). Při výkonu svých aktivit a svých informačních, kulturních, propagačních,
reklamních, marketingových, profilovacích, merchandisingových a sponzorských iniciativ může společnost
Inter ve své pozici správce dat sdělit údaje třetím stranám uvedeným v poznámce 1, jako například Partner a
je jmenován jako zpracovatel údajů pro účely řízení zápisu a účasti na Projektu Academy nebo jakékoli další
účely, na kterých se Dotyčná osoba dohodla. Kompletní seznam zpracovatelů údajů, který jmenuje
společnost Inter, je snadno dostupný bezplatně zasláním žádosti na emailovou adresu uvedenou v odstavci 8
tohoto Poučení o ochraně osobních údajů.
5. Údaje se uchovávají na serverech nacházejících se v rámci Evropské unie. Inter může převést osobní údaje
na společnosti patřící do skupiny Inter/Suning, z nichž některé mají sídlo v Čínské lidové republice, pro
účely poskytování plánovacích a organizačních služeb v souvislosti s podnikatelskou činností prováděnou
společností Inter. Pokud jde o uvedenou zemi, neexistuje rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise. Před
zahájením převodu údajů na třetí země, které nejsou členy Evropské unie, pro které neexistuje rozhodnutí o
přiměřenosti, společnost Inter přijímá všechna vhodná záruky v souladu s platnými právními předpisy, aby
byl přenos dat plně legitimní a aby práva Dotyčné osoby byly garantovány, i když jejich souhlas není k
dispozici. Společnost Inter přijala především systém standardních smluvních doložek schválených
Evropskou komisí pro přenos dat do zemí mimo EU. Jakékoliv Údaje shromážděné pro účely uvedené v
odstavci 1 písm. a) a b) se uchovávají tak dlouho, jak je to nutné k účasti na Projektu Academy a následně po
dobu nepřesahující zákonnou promlčecí dobu. Jakékoliv Údaje shromážděné pro účely zpracování uvedené v
odstavci 1 písm. d), e) a g) se uchovávají, dokud Dotyčná osoba neoznámí svůj nesouhlas s přijímáním
obchodních sdělení nebo požádá o vymazání údajů s výjimkou případů, kdy Správce údajů musí uchovávat
takové údaje za účelem ochrany svých práv ve vztahu k jakýmkoli sporům, které probíhají v době podání
žádosti nebo na základě žádosti veřejných orgánů. Údaje shromážděné pro účely zpracování uvedené v
odstavci 1 písm. f) se uchovávají, dokud Dotyčná osoba neoznámí nesouhlas s uvedenými marketingovými
činnostmi nebo nepředloží žádost o vymazání těchto údajů, s výhradou předchozího. Údaje Dotyčné osoby
obsažené v Obsahu (jako jsou hlasové, obrazové a biografické údaje) se zpracují tak dlouho, jak je to
potřebné a v nezbytném rozsahu, na využívání obsahu uvedeného v tomto oznámení o ochraně osobních
údajů a v souladu s platnými zákony.
6. Dotyčná osoba má právo: a) ukončit zpracování pro účely přímého marketingu, a to i ve vztahu ke
službám, které již byly poskytnuty naší společností; b) získat informace týkající se účelů, pro které jsou
údaje zpracovávány, na dobu zpracování a na subjekty, kterým jsou údaje sdělovány (právo na přístup); c)
získat opravu nebo integraci nesprávných údajů týkajících se Dotyčné osoby (právo na opravu); d) získat
vymazání údajů týkajících se Dotyčné osoby v následujících případech: i) údaje již nejsou nezbytné pro
účely, pro které byly shromážděny; (ii) Dotyčná osoba stáhla svůj souhlas se zpracováním údajů, pokud jsou
zpracovávány na základě jeji souhlasu; (iii) Dotyčná osoba odmítla zpracování údajů, které se ji týkají, v
případě, že jsou zpracovány pro náš oprávněný zájem; nebo (iv) zpracování údajů není v souladu se
zákonem. Je však třeba poznamenat, že uchovávání údajů společností Inter je rovněž zákonné, pokud je to
nezbytné pro splnění zákonné povinnosti nebo zjištění, výkonu nebo obhajoby práva u soudu (právo na
zrušení); e) zajistit, aby Údaje týkající se Dotyčné osoby byla pouze uchovávána bez dalšího použití v
následujících případech: (i) Dotyčná osoba zpochybňuje správnost údajů po dobu, která je nezbytná k tomu,
aby Inter mohl ověřit správnost údajů; (ii) zpracování je nezákonné, ale Dotyčná osoba nevznese námitky
pro vymazání údajů; (iii) Data jsou nezbytná pro zjištění, uplatnění nebo obhajobu práva u soudu; (iv)
Dotyčná osoba odmítla zpracování a čeká na ověření možného výskytu oprávněného zájmu Interu na
zpracování (právo na omezení); f) přijímat ve společném, strukturovaném, běžně používaném a strojově
čitelném formátu všechny údaje týkající se Dotyčné osoby, pokud jsou zpracovávány na základě smlouvy
nebo na základě souhlasu Dotyčné osoby (právo na přenositelnost).
7. S výhradou výslovného souhlasu může společnost Inter a její přidružené společnosti rovněž stanovit, a to i
prostřednictvím třetích osob, obrazy Dotyčné osoba a používat tyto obrázky (a jméno Dotyčné osoby) k
vytvoření obsahu vztahujícího se k projektu Akademie, jak je uvedeno v článku 1 písm. h). Inter má
možnost, nikoli však povinnost: i) reprodukovat a/nebo přenášet do jiných formátů (přesouvání formátu)

a/nebo reprodukovat v dočasných a/nebo stálých kopiích jakýmkoli způsobem a/nebo formou s jakoukoli
reprodukcí obrázky a/nebo jakákoli data v nich obsažená; (ii) zpracovávat a/nebo upravovat, re-editovat,
vcelku a/nebo částečně, jakýmikoliv prostředky a na jakémkoli médiu, obrazech a Údaje; (iii) publikovat,
provádět, zastupovat, přenášet, sdělovat veřejnosti, zpřístupňovat veřejnosti, šířit, pronajímat a/nebo půjčovat
a v každém případě používat obsah; (iv) používat obrázky a/nebo Údaje, a to samostatně a/nebo společně s
informacemi jiných, jakoukoli formou a/nebo způsobem, prostřednictvím jakéhokoli média a/nebo
prostředků komunikace s veřejností (včetně televizních médií, webových stránek a sociální média), v
jakékoli síti, veřejné a/nebo soukromé, vcelku a/nebo zčásti; (v) tisknout a/nebo publikovat a/nebo
distribuovat obrazy, Obsah a/nebo Data, a to samostatně a/nebo společně s dokumenty jiných, na jakýkoli
typ redakčního produktu; (vi) používat obsah a/nebo data v komunikaci jakéhokoli druhu společností Inter
a/nebo jejími zmocněnci, jakož i pro reklamní a/nebo propagační účely služeb a produktů nabízených
společností Inter. Dotyčná osoba není oprávněna požadovat odměnu v souvislosti s takovým použitím.
8. Správce údajů podle čl. 24 GDPR je F.C. Internazionale Milano S.p.A. se sídlem v Miláně, Corso Vittorio
Emanuele II č. 9, základním kapitálem ve výši 19.195.313,34 Euro, identifikační a registrační číslo zápisu v
obchodním rejstříku Milána 80066310154. Správce údajů může být kontaktován se všemi žádosti nebo
zprávami na následujících kontaktních údajích: UFFICIO LEGALE INTERNO - Corso Vittorio Emanuele II
n. 9 - 20122 - MILANO - TEL. 0039/02/77151 FAX 0039/02/781514. Správce údajů určil pracovníka pro
ochranu údajů podle odst. 37, 38 a 39 GDPR, který má sídlo na centrále F.C. Internazionale Milano S.p.A. a
může být kontaktován na e-mailové adrese privacy@inter.it pro jakoukoli záležitost týkající se zpracování
údaju. Odesláním e-mailu na adresu privacy@inter.it si může Dotyčná osoba uplatnit všechna práva podle
odstavce 6 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.
Poznámka 1: a) poštovní společnosti, b) zasilatelé, c) kurýři, d) společnosti, které obecně provádějí
obálkování, doručování a přepravu korespondence; e) společnosti a/nebo spolupracovníci, kteří řídí operace
na místě související s Projektem Academy; f) dceřské a přidružené společnosti podle čl. 1 písm. 2359
občanského zákoníku; g) fotbalové školy; h) společnosti přidružené k FC Inter; i) partnerské hotely; l)
konzultanti FC Inter; m) společnosti, které provádějí sportovní marketingové aktivity a aktivity ve spolupráci
a/nebo společném marketingu s FC Inter. Aktualizovaný seznam výše uvedených třetích stran je k dispozici
v sídle společnosti Inter a může být znám jednoduše zasláním žádosti na e-mailovou adresu privacy@inter.it.
___________________, _____________________
Datum

Místo

____________________________
Podpis - Dotyčná osoba / Zákonný zástupce Dotyčné osoby

