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Informace o shromažďování a zpracování osobních údajů 

 

Tyto informace o shromažďování a zpracování osobních údajů jsou poskytnuty v souladu s § 11 a § 21 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. 

 

1) Správce osobních údajů 

Správcem osobních údajů je společnost Rustonka Development s.r.o.; IČO: 275 91 026; se sídlem: 

Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, Česká republika; zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, spisová značka C 117458 (dále jen „Správce“). 

 

2) Zpracovatel osobních údajů 

Zpracovatelem osobních údajů, pokud osobní údaje nezpracovává přímo Správce, je společnost  

J & T REAL ESTATE CZ, a.s.; IČO: 282 55 534; se sídlem: Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, Česká 

republika; zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 

14075 (dále jen „Zpracovatel“). 

 

3) Účel zpracování osobních údajů 

Osobní údaje subjektů osobních údajů jsou shromažďovány a zpracovávány za účelem propagačních 

a marketingových aktivit; za účelem přímé a nepřímé podpory zboží či služeb; za účelem přímé a 

nepřímé podpory image; a za účelem zasílání obchodních sdělení subjektům osobních údajů. 

 

4) Rozsah zpracovávaných osobních údajů 

Osobní údaje subjektů osobních údajů jsou shromažďovány a zpracovávány v rozsahu: 

a) Jméno a příjmení; 

b) E-mailová adresa; 

c) Telefonický kontakt. 

 

5) Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny 

Osobní údaje mohou být Správcem poskytnuty Zpracovateli, a dále také ostatním obchodním 

společnostem nacházejícím se se Správcem ve stejné obchodní skupině (dále jen „Společnosti ve 

skupině“). 
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Společnosti ve skupině jsou společnosti vlastněné nebo ovládané, ať již přímo nebo nepřímo, 

Správcem a společnosti vlastněné nebo ovládané, ať již přímo nebo nepřímo, společnostmi 

vlastnícími nebo ovládajícími, ať již přímo nebo nepřímo, Správcem. 

 

6) Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů 

Osobní údaje poskytované subjekty osobních údajů v souladu s těmito informacemi jsou subjekty 

osobních údajů poskytovány dobrovolně. Udělený souhlas může být subjektem osobních údajů 

kdykoliv odvolán, a to zasláním e-mailu na adresu info@rustonka.cz.  

 

7) Práva subjektu osobních údajů 

V souladu s ustanoveními § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, v platném znění, má každý subjekt osobních údajů, který zjistí nebo se domnívá, že 

Správce nebo Zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou 

soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní 

údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, právo: 

a) požádat Správce nebo Zpracovatele o vysvětlení; 

b) požadovat, aby Správce nebo Zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může 

jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 

 

Jakékoliv žádosti subjektu osobních údajů týkajících se jeho nároků uvedených v tomto bodě musí být 

zaslány na e-mailovou adresu info@rustonka.cz.   

mailto:info@rustonka.cz
mailto:info@rustonka.cz

