
Platební trendy roku – zpracování osobních údajů

Tímto vás informujeme, že správcem Vašich osobních údajů je společnost Twisto payments a.s., IČO:

016 15 165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 19085 („Twisto“).

Osobní údaje

Twisto zpracovává ve vztahu k Vaší osobě následující osobní údaje:

- jméno a příjmení,
- emailovou adresu,
- polohu.

Účel a právní titul zpracování

Osobní údaje budou zpracovány za účelem odeslání zprávy Platební trendy tj. korespondence,

archivace a obhajoby právních nároků. Právním titulem zpracování je tedy oprávněný zájem a v

případě, že jste udělili souhlas pro zpracování osobních údajů pro některý další typ zpracování, je

právním titulem zpracování také tento souhlas.

Doba zpracování

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu této ankety,

nejdéle však do června roku 2023.

Práva spojená s osobními údaji

Informujeme vás, že máte právo na přístup, opravu, výmaz, právo na omezení zpracování, na

přenositelnost údajů a právo být zapomenut – uplatnění jednotlivých práv může být vázáno na

splnění zákonných podmínek. Pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů porušuje vaše

práva, máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů),

doporučujeme vám však kontaktovat správce a vyjasnit případné pochybnosti.



Příjemci osobních údajů / Předání osobních údajů

Společnost Twisto při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované

služby jiných subjektů. Pokud dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané společností Twisto, mají

postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů společnosti

Twisto. Mezi zpracovatele patří externí spolupracovníci a dodavatelé společnosti Twisto,

poskytovatelé IT a softwarových služeb, marketingové agentury či advokátní kanceláře a auditorské

společnosti. Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v

členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. Pověřencem pro ochranu osobních

údajů je Mgr. Jana Říhová, Sokolovská 47/73, 186 00 Praha 8, poverenec@twisto.cz.

Ve zbývajícím rozsahu se na zpracování osobních údajů použijí pravidla pro zpracování osobních

údajů společnosti Twisto dostupných na adrese www.twisto.cz/podminky/ zpracovavani-udaju/.


