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1. ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ
 
Tento souhlas se zpracováním Vašich 
osobních údajů dáváte společnosti 
Livesport s.r.o. pro účely komunikace 
s Vámi ohledně Vašeho požadavku. Vaše 
osobní údaje nebudou využity pro účely 
marketingu. Tento souhlas můžete kdykoliv 
odvolat, přičemž zpracování osobních údajů 
bude ukončeno. Podrobnější informace 
o zpracování Vašich osobních údajů 
naleznete níže.

2. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ  
ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je 
obchodní společnost Livesport s.r.o., se 
sídlem Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 
158 00 Praha 5, Aspira Business Centre, 
IČO: 27433722 (dále jen jako „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: 
adresa pro doručování Livesport s.r.o.,  
se sídlem Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 
158 00 Praha 5, Aspira Business Centre, 
číslo společnosti: C 113331, adresa 
elektronické pošty gdpr@livesport.eu.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu 
osobních údajů.

3. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování Vašich 
osobních údajů je Váš souhlas dávaný 
tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 
písm. a) Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

1. BASIC SUMMARY

You are providing this consent with 
the processing of your personal data 
to the company Livesport s.r.o. for 
the purposes of communication with you 
in relation to your request. Your personal 
data shall not be used for the purposes of 
marketing. You may revoke this consent 
at any time and the processing of your 
personal data shall cease. You can find 
further information in relation to the 
processing of your personal data below.

2. CONTROLLER’S IDENTITY  
AND CONTACT DETAILS

The controller of your personal data is 
the company Livesport s.r.o., with its 
registered seat at Bucharova 2928/14a, 
Stodůlky, 158 00 Prague 5, Aspira Business 
Centre, Czech Republic, ID. No.: 27433722 
(‘Controller’).

The Controller’s contact details are 
as follows: Livesport s.r.o., Bucharova 
2928/14a, Stodůlky, 158 00 Prague 5, Aspira 
Business Centre, Czech Republic, email 
address gdpr@livesport.eu.

The Controller has not designated a data 
protection officer.

3. LEGAL BASIS FOR PROCESSING  
OF PERSONAL DATA

The legal basis for the processing of your 
personal data is your consent given to 
the Controller within the meaning of article 
6(1)(a) of Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council of 
27 April 2016 on the Protection of Natural 
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směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů)  
(dále jen „nařízení“).

4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je 
komunikace mezi Vámi a správcem ohledně 
Vašeho požadavku.

Ze strany správce nedochází 
k automatickému individuálnímu 
rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

5. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje 
správcem uloženy, je dva (2) roky od udělení 
Vašeho souhlasu se zpracováním pro tento 
účel, nejdéle však do odvolání Vašeho 
souhlasu se zpracováním Vašich osobních 
údajů pro tento účel zpracování.

6. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů 
mohou být osoby zajišťující technické, 
organizační či obchodní činnosti související 
s provozem webových stránek správce, a to 
v souladu s pokyny správce (zpracovatelé 
osobních údajů).

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní 
údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo 
mezinárodní organizaci.

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v nařízení máte 
právo požadovat od správce přístup k Vašim 
osobním údajům, právo na opravu nebo 
výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě 
omezení jejich zpracování, a dále právo na 
přenositelnost Vašich osobních údajů.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se 
zpracováním Vašich osobních údajů daný 
správci. Tímto však není dotčena zákonnost 
zpracování Vašich osobních údajů před 
takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas 
se zpracováním Vašich osobních údajů 
můžete odvolat: gdpr@livesport.eu. 

Persons with Regard to the Processing of 
Personal Data and on the Free Movement of 
Such Data, and Repealing Directive  
95/46/EC (General Data Protection 
Regulation) (‘Regulation’).

4. PURPOSE OF PROCESSING  
OF PERSONAL DATA

The purpose of processing of your personal 
data is communication between you and 
the Controller in relation to your request.

The Controller does not use automated 
individual decision-making within the 
meaning of article 22 of the Regulation.

5. PERIOD OF RETENTION  
OF PERSONAL DATA

The Controller shall retain your personal 
data for a period of two (2) years 
from the grant of your consent with 
the processing for this purpose, but 
no longer than after you have revoked 
your consent with the processing of 
your personal data for this purpose of 
processing.

6. OTHER RECIPIENTS OF PERSONAL DATA

Persons securing technical, organisational 
or trade activities relating to the operation 
of the Controller’s website or application in 
accordance with the Controller’s instructions 
(processors of personal data) may be other 
recipients of your personal data.

The Controller does not intend to pass 
on your personal data to a third country 
(to a country outside the EU) or to an 
international organisation.

7. RIGHTS OF DATA SUBJECTS

Under the conditions specified in the 
Regulation, you have a right to request 
that the Controller provides access to 
your personal data, a right of correction or 
deletion of your personal data or limitation 
of its processing, and further a right to 
transferability of your personal data.
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Pokud byste se domníval(a), že zpracováním 
Vašich osobních údajů bylo porušeno či je 
porušováno nařízení, máte mimo jiné právo 
podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. 
Poskytnutí Vašich osobních údajů není 
zákonným či smluvním požadavkem a ani 
není požadavkem, který je nutný k uzavření 
smlouvy.

You have a right to withdraw at any time 
your consent with the processing of your 
personal data given to the Controller. This 
shall have no effect on the lawfulness of 
the processing of your personal data prior 
to such withdrawal of consent. You may 
withdraw your consent with the processing 
of personal data: gdpr@livesport.eu.

If you suspect that the processing of your 
personal data has been breached or is 
breaching the Regulation, you have a right, 
inter alia, to complain to the regulatory 
body.

You are not required to provide personal 
data. The provision of your personal data is 
not a statutory or a contractual requirement 
and it is not a requirement necessary in 
order to conclude a contract.
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