Kdo jsem?
Jsem Jiří Salik Sláma, fotograf. Sídlím na adrese Brněnská 1557, 684 01 Slavkov u Brna.
Mé IČ je 880 49 809.

Jaké Vaše údaje shromažďuji?
Jako fotograf shromažďuji především fotografie a obrazové záznamy. Ty uchovávám
na externích discích v několika kopiích. Zachovávám jak finální produkt, tedy
fotografie, které se dostanou k Vám, tak i fotografie v hrubé a RAW verzi. Díky tomu se
mi můžete kdykoliv ozvat, že Vám nějaká fotka chybí – já ji schraňuji za Vás.
Dále shromažďuji Vaše kontaktní údaje (jméno, e-mailovou adresu a telefon) pro
snazší komunikaci.
Necháváte-li si ode mě fotit svatbu, zachovávám také instrukční materiály, které mi
posíláte, stejně jako svatební formulář obsahující jména a kontakty Vás a Vašich
svědků a organizační informace o konání svatby.

Proč tyto údaje shromažďuji?
V konečném důsledku proto, abych Vám mohl poskytnut plný servis a služby v nejvyšší
kvalitě, jaké dovedu. Také proto, abych s Vámi mohl komunikovat a do budoucna
Vás mohl informovat o nových produktech, službách a případných změnách
podmínek.

Jak s Vašimi údaji nakládám?
Vaše údaje se nikdy nedostanou žádné další straně bez toho, abyste o tom věděli
a udělili mi k tomu souhlas.
Jediný člověk, který se mimo mě k Vašim údajům bez Vašeho předchozího upozornění
dostane, jsou mí kolegové, kteří Vaše soukromí a právo na ochranu osobních údajů
respektují stejně jako já.
S Vašimi údaji nakládá má agentka Anna Pivodová, sídlem na adrese Vackova 261/2,
612 00 Brno-Královo Pole. Její IČ je 061 24 526.
S Vašimi fotkami pracuje také fotograf Jiří Sláma st., sídlem na adrese Fryčajova
537/157, Obřany, 614 00 Brno. Jeho IČ je 101 09 358.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s Vašimi údaji?
•
•
•
•
•
•

Souhlas, který mi udělíte, můžete vzít kdykoliv zpět.
Můžete po mně požadovat informaci, jak zpracováváme konkrétně Vaše
údaje.
Požadovat vysvětlení ohledně zpracování Vašich údajů.
Můžete si vyžádat přístup k těmto údajům a požadovat jejich aktualizaci či
opravu.
Můžete požadovat výmaz těchto údajů.
V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
osobních údajů se můžete obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu
osobních údajů.

Co se stane, pokud mi udělíte souhlas?
Udělíte mi souhlas s tím, že Vaše údaje můžu přechovávat a používat k podnikání
a vylepšování mých služeb, a to po dobu existence mé živnosti. Nedáváte tím
automaticky souhlas ke zveřejnění vybraných fotografií, ten si vždy vyžádám zvlášť.
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