Informace o zpracování osobních údajů účastníků eventů v Magenta
Experience Center
Kdo organizuje event a kdo je správcem Vašich osobních údajů?
V Magenta Experience Center (dále jen „MEC“) organizujeme nejrůznější typy eventů a akcí (např.
školení, přednášky, workshopy, talk show), které jsou určeny pro zaměstnance a externisty T-Mobile,
pro pracovníky zákazníků, obchodní partnery a jejich zákazníky či potencionální zákazníky a rovněž
pro širokou veřejnost (dále jen „účastníci eventů“). Eventy organizuje přímo společnost T-Mobile
Czech Republic a.s. (dále jen „TMCZ“) nebo obchodní partner TMCZ.
Pro registraci na daný event je potřeba Vaše registrace v registračním systému MEC. Rezervační systém
spravuje TMCZ, který je správcem Vašich osobních údajů v rámci rezervačního systému, pokud
se přihlašujete na event, který pořádá TMCZ. Pokud se přihlašujete na event, který organizuje náš
obchodní partner, jsme s obchodním partnerem v postavení společných správců osobních údajů.
Vaše osobní údaje zpracováváme vždy transparentně, korektně a v souladu s nařízením EP a Rady
č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů v rozsahu nezbytném pro příslušný účel. K tomu jsme přijali odpovídající zabezpečení,
uchováváme osobní údaje po dobu nezbytně nutnou podle lhůt, které nám ukládají právní předpisy.
Proč je potřeba vyplnit Vaše osobní údaje do registračního formuláře MEC (účel zpracování dat)?
Zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem zajištění Vaší účasti na daném eventu, na který
se přihlašujete. Potřebujeme vědět z kapacitních důvodů především kolik máme zájemců na daný event.
Na základě jakého právního titulu dochází ke zpracování osobních údajů?
Zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Jaké osobní údaje v souvislosti s registrací zpracováváme?
V rámci registrace potřebujeme pro zajištění Vaší účasti následující osobní údaje:
- jméno a příjmení;
- e-mailová adresa.
Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme v registračním systému MEC?
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytnou pro zajištění Vaší účasti na daný event a
pro zaslání případných materiálů, které souvisí s eventem (např. prezentace ke školení). V rezervačním
systému dochází po 6 měsících k výmazu Vašich osobních údajů.
Jak jsou data zabezpečená?
Veškerá data jsou při zpracování odpovídajícím způsobem zabezpečená (nastavení přístupových práv,
tj. pouze na zvláštní přístup, logování přistupujících k datům, včetně uzavřených NDA (doložky
mlčenlivosti).
Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?
Vaše osobní údaje zpracovávají zejména oprávnění zaměstnanci TMCZ, a to pouze v rozsahu, který je
v daném případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.
V případě, že daný event pořádá náš obchodní partner, zakládáme obchodnímu partnerovi uživatelský
přístup do rezervačního systému MEC. Vaše osobní údaje zpracovává pro zajištění Vaší účasti na eventu
(např. zaslání pozvánky, zajištění komunikace), pro zaslání dalších informací souvisejících s eventem
(např. prezentace a materiály k eventu).

Jaká máte práva podle GDPR?
- právo na přístup k osobním údajům;
- právo na opravu osobních údajů;
- právo na výmaz;
- právo na omezené zpracování osobních údajů;
- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
- právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování a
- právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Informace k pořizování zvukového nebo/a obrazového záznamu v prostorách MEC naleznete
v Návštěvním řádu Magenta Experience Center – OC Arkády Pankrác Praha 4 zde: https://www.tmobile.cz/microsites/magenta-experience/ke-stazeni.html.
Další informace ke zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů
na internetových stránkách TMCZ: https://www.t-mobile.cz/ochrana-udaju.

