
Souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti artkunst s.r.o. ve smyslu zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

1. Tyto informace o nakládání s osobními údaji stanovují, jakým způsobem společnost artkunst, s.r.o., 
se sídlem Praha 1, Vojtěšská 240/11, PSČ 110 00, IČ: 27594564, DIČ: CZ27594564, zapsaná u 
Městského soudu Praze, oddíl C, vložka 117674, e-mail: info@artkunst.cz, www.artkunst.cz, 
zpracovává a chrání vaše osobní údaje, které získá v souvislosti s činností spočívající v pořádání 
aukcí uměleckých předmětů a pořádání výstav, pro potřeby zasílání informací o své činnosti.

2. Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, emailová a poštovní  adresa, které od vás obdržíme, budou 
shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu 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 ze dne 
27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 101/2000 Sb.), o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

3. Se zpracováním osobních údajů uvedených v bodě 2 udělujete společnosti artkunst s.r.o. svůj 
výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu 
info@artkunst.cz nebo dopisu na adresu Vojtěšská 11, 110 00 Praha 1. Stejně tak máte právo 
požadovat od společnosti artkunst s.r.o. informace, jaké Vaše osobní údaje společnost zpracovává, 
požadovat vysvětlení týkající se zpracování osobních údajů a jeho účelu, vyžádat si přístup k těmto 
údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz těchto osobních údajů a v případě 
pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na 
společnost artkunst s.r.o. nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

4.   Zpracování je prováděno v sídle společnosti za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu 
a zpracování osobních údajů. Nebude docházet k předávání či sdílení Vašich osobních údajů s třetími 
osobami. Společnost artkunst s.r.o. bude ukládat vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou, nejdéle
však po dobu deseti let.


