INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení hráči, návštěvníci a obchodní partneři,
v rámci služeb, které Vám naše společnost VIP Club, a.s., se sídlem: Václavské náměstí 7, Praha 1,
110 00, společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1610,
IČ: 45275530 (dále jen „Společnost“) poskytuje, dochází ke zpracování Vašich osobních údajů.
Rádi bychom Vám tímto poskytli informace ohledně zpracování osobních údajů naší společností v
souvislosti s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecném nařízení o ochraně osobních údajů, pro které se již
vžilo označení GDPR (dále jen „GDPR“).
Tímto dokumentem Vám tedy naše společnost předkládá základní informace, kterém jsme Vám jako
správce osobních údajů povinni poskytnout. O podrobnější informace požádejte elektronicky na emailové adrese dpo@vipclub.cz nebo navštivte naše provozovny Casino Ambassador, Hotel
Ambassador, Václavské nám. 5-7, 110 00 Praha 1 či Casino Panorama, Panorama hotel, Milevská 7,
140 00 Praha 4.

Zpracovávané osobní údaje hráčů
titul, jméno, příjmení, popř. rodné příjmení, rodné číslo, datum narození (pokud nebylo přiděleno rodné
číslo), místo narození, adresa trvalého pobytu, příp. korespondenční adresa, pohlaví, státní občanství,
typ dokladu (občanský průkaz, cestovní doklad, řidičský průkaz), č. dokladu, datum vydání dokladu,
datum vypršení platnosti dokladu, místo vydání dokladu, případně specifikace orgánu, který doklad
vydal, údaj o tom, zda je osoba politicky exponovanou osobou, Cookies, údaj o umístění provozovny
- herny/kasina, na které se účastník hazardní hry zaregistroval ke hře, zůstatek na uživatelském
kontě, č. uživatelského konta, výše vkladu/sázky, výše výhry, informace o nastavených
sebeomezujících opatřeních dle zákona o hazardních hrách, telefonní číslo, e-mailová adresa,
kamerový záznam, č. bankovního účtu.
Účel zpracování
Zpracování všech těchto osobních údajů je vyžadováno zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních
hrách, v platném znění (dále také jen: „zákon o hazardních hrách“), zákonem č. 253/2008 Sb., o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném
znění (dále také jen: „zákon o AML“), případně zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, ve znění účinném do 31.12.2016 (dále také jen: „zákon o loteriích“). Povinnost
zpracovávat osobní údaj v podobě bankovního účtu je uložen pouze ve vztahu k účastníkům
hazardních her prostřednictvím internetové sítě a dále ve všech případech, kdy je třeba
účastníku hazardní hry vyplatit výhru přesahující limit pro platby v hotovosti ve smyslu zákona č.
254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, v platném znění.

Oprávnění ke zpracování:
Zákonnost zpracování je dána čl. 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné
pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných zájmů či
v našem případě zejména pro plnění právních povinností. Účastník hazardní hry musí Společnosti
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poskytnout osobní údaje, které jsou vyžadovány ze zákona, a jsou zároveň potřebné pro plnění
smlouvy, tj. údaje nezbytné pro registraci a pro účely realizace hry (k tomu viz výše). Osobní údaje,
které jsou zpracovávány na základě souhlasu účastníka hazardní hry nebo z důvodu oprávněného
zájmu Společnosti, a k registraci a realizaci hry potřebné nejsou, účastníkem hazardní hry
poskytnuty být nemusí. Cookies, IP adresa a údaj o umístění provozovny - herny/kasina, na které se
účastník hazardní hry zaregistroval ke hře, jsou Společností zpracovávány automaticky, účastník
hazardní hry však má právo vznést námitku proti takovému zpracování. Jsou-li osobní údaje
účastníka hazardní hry zpracovávány pro určitý účel z důvodu plnění právní povinnosti
Společnosti (na základě zákona) nebo s výjimkou souhlasu na základě jiného právního základu,
a zároveň pro jiný účel na základě jeho souhlasu, pak může účastník hazardní hry souhlas
odvolat pouze ve vztahu k účelu, ke kterému souhlas udělil, s tím, že pro tento účel již nebude
možnéjeho osobní údaje zpracovávat.

Jaká jsou Vaše další práva při zpracování osobních údajů?
Společnost dělá vše pro to, aby zpracování Vašich osobních údajů probíhalo řádně a především
bezpečně. Vám jsou garantována práva popsána níže v tomto článku, která můžete u správce
uplatnit. Jedná se o následující práva:
a) Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů,
b) Právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům,
c) Právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,
d) Právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů,
e) Právo na omezení nebo blokaci osobních údajů,
f) Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) v případě zániku účelu nebo
neoprávněného zpracování,
g) Právo na výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe nebo
pro jiného správce (právo na přenositelnost údajů),
h) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování
není oprávněné, a
i) Právo vyslovit přání a nebýt předmětem automatizovaného rozhodování (v případě, že
dochází k automatizovanému rozhodování).

V případě dotazů, nejasností
V případě dotazů ohledem ochrany osobních údajů můžete kontaktovat osobu, jež u nás za tuto
problematiku zodpovídá: dpo@vipclub.cz, kdy upozorňujeme, že se nejedná o osobu Pověřence pro
ochranu osobních údajů, dle GDPR.
Možnost podání stížnosti
Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně
svých práv podat stížnost u dozorového úřadu.
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/
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