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INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH ZÁZNAMŮ 

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ÚČASTNÍKŮ AKCE 

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 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 dotčenými ustanoveními občanského zákoníku viz § 81 a násl., si vás
jménem L.F. Investment limited, se sídlem 11 Louki Akrita, 4044 Limassol, Cyprus, registrační číslo
329493 společně  se  spol.  Purple  Trading  s.r.o.,  jeho  vázaným zástupcem,  se  sídlem Masarykova
409/26, Brno, Czech republic, IČO: 06047033  (dále společně jen „Purple Trading“) dovolujeme
upozornit, že na událost, na kterou se registrujete (dále jen „akce“)

nebo  jste  se  již  registrovali,  budou  pro  propagační  účely  Purple  Trading  a  akce  samotné  (nebo
obdobných akcí) pořizovány fotografické a audiovizuální záznamy (dále společně jen „záznamy“).
Tyto záznamy budou použity v rámci účelu převážně v elektronické podobě. 

Hlavní  náplní  akce je  prezentace hlavního tématu spojená se  samostatnou prezentací  a následnou
diskuzí.

Pořizování  záznamů  je  realizováno  příležitostně  a  nikoliv  systematicky.  Z  osobních  údajů
zachycených těmito záznamy nebude poté vytvářena evidence o fyzických osobách, např. nebudou k
fotografiím přiřazována jména zúčastněných.

V takovém případě na jejich další zpracování nařízení GDPR nedopadá, a to z toho důvodu, že takové
činnosti  nenesou  prvek  systematičnosti,  a  tudíž  vůbec  nenaplňují  definiční  znaky  pojmu
„zpracování“ osobních údajů zakotvené v ust. čl. 2 odst. 1 a v čl. 2 odst. 4 GDPR.

V případě, že by došlo k naplnění definičních znaků osobních údajů Purple Trading je povinna takové
Vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonného důvodu. Záznamy jsou zpracovávány na základě
čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení, tj. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Purple Trading
jako správce osobních údajů. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů.

Dle § 85 odst. 2 občanského zákoníku Vás informujeme, že na akci budou pořízovány fotografické a
audiovizuální záznamy. Vaše informovaná účast znamená, že tuto skutečnost akceptujete a společně
představuje Váš souhlas se zachycením a rozšiřováním Vaší podoby. Je prvořadým zájmem Purple
Trading, aby záznamy neměly urážlivý charakter nebo jinak nenarušovali Vás oprávněný zájem.

Rozsah zveřejnění Záznamů je omezen na webové stránky Purple Trading, stejně jako webové stránky
související, a nebo skrze její profily na sociálních sítích, facebook, Instagram, youtube apod.

Pokud si to výslovně přejete nebo přát budete, je možné tento svůj souhlas kdykoli odvolat, a to e-
mailem na  adresu marketing@purple-trading.com.  Purple  Trading   již  pořízené  záznamy vymaže;
došlo-li  by  přesto  k  pořízení  či  dalšímu  užití  záznamů,  dojde  na  Vaši  žádost  k  jejich  stažení  a
likvidaci. 

https://www.purple-trading.com/getmedia/dd64b52d-d760-45e3-bf1e-766c77eeb4a1/LFI_PrivacyPolicy_CZ.pdf

