
Informační doložka týkající se pravidel zpracování osobních údajů 

Tímto vás informujeme, že správcem vašich osobních údajů, tedy vašeho jména a příjmení, e-
mailové adresy, polohy, je Twisto payments a.s., IČO: 016 15 165, se sídlem Újezd 450/40, 
Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze pod sp. zn. B 19085 („Twisto“). 

Získané údaje budou zpracovány za účelem odeslání zprávy Český Košík Roku 2020, 
korespondence, archivace a obhajoby právních nároků. Společnost Twisto zpracovává vaše 
osobní údaje na základě vašeho souhlasu a svého oprávněného zájmu, kterým je zejména 
zpracování pro účely přímého markeangu. 

Informujeme vás, že máte právo na přístup, opravu, výmaz, právo na omezení zpracování, na 
přenositelnost údajů a právo být zapomenut – uplatnění jednotlivých práv může být vázáno 
na splnění zákonných podmínek. Pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů porušuje 
vaše práva, máte právo podat sdžnost k dozorovému úřadu (Úřadu pro ochranu osobních 
údajů), doporučujeme vám však kontaktovat správce a vyjasnit případné pochybnosa.  

Společnost Twisto při plnění svých závazků a povinnosd ze smluv využívá odborné a 
specializované služby jiných subjektů. Pokud ato dodavatelé zpracovávají osobní údaje 
předané od společnosa Twisto, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají 
osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosa Twisto a nesmí je využít jinak. Mezi 
zpracovatele patří externí spolupracovníci a dodavatelé společnosa Twisto, poskytovatelé IT a 
sofwarových služeb, markeangové agentury či advokátní kanceláře a auditorské společnosa. 
Zpracovateli jsou společnosa se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v 
členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. 

Zároveň bychom vás chtěli informovat, že poskytnuté údaje budou zpracovávány po 
nezbytně nutnou dobu, tedy dokud bude trvat účel jejich zpracování. 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Jana Říhová, Sokolovská 47/73, 186 00 
Praha 8, jana.podalova@twisto.cz.  

Poskytnud osobních údajů je dobrovolné, je však nezbytné k poskytnud zprávy Košík roku 
2020. 

Beru na vědomí, že vyjádření výše uvedeného souhlasu je dobrovolné. Kromě toho potvrzuji, 
že mám právo kdykoli odvolat výše uvedený souhlas, avšak odvolání souhlasu nebude mít vliv 
na zákonnost zpracování mých osobních údajů, které bylo provedeno na základě souhlasu 
před jeho odvoláním. 

Ve zbývajícím rozsahu se na zpracování osobních údajů použijí pravidla pro zpracování 
osobních údajů společnosa Twisto dostupných na adrese hops://www.twisto.cz/podminky/
zpracovavani-udaju/. 
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