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Zásady ochrany osobních údajů 
pro služby NFCtron Hub a Pokladní systém NFCtron 

 

Společnost NFCtron a.s., IČO: 07283539 (dále jen „my“) má zájem mimo jiné v rámci aplikace 
NFCtron Hub a Pokladního systému NFCtron poskytovat služby, u nichž je nutné zpracovávat 
osobní údaje. Vzhledem k tomu, že osobní údaje jsou velmi cenné a zároveň velmi lehce 
zneužitelné, společnost NFCtron věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost.  

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, zda údaje 
zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům 
je používáme a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.  

A. Jaké osobní údaje zpracováváme?  

Zpracováváme následující osobní údaje:  

a. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, obchodní firma, 
identifikační číslo podnikatele a další údaje sloužící k identifikaci Vaší osoby, či osob 
užívajících podúčty, které se nám rozhodnete sdělit jejich vyplněním v aplikaci NFCtron 
Hub;  

b. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám a našim dalším partnerům 
umožňují kontakt s Vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro 
doručení a fakturační adresa; 

c. údaje týkající se Vašich obchodních aktivit v rámci námi pořádaných akcí. Jedná se 
především o informace o druzích zboží, které prodáváte, jaké jsou prodané objemy, jaké 
jsou ceny, jak často se podobných akcí účastníte a obdobné údaje. Pokud jste 
pořadatelem akce, jedná se o údaje ohledně prodávaného zboží a služeb na akci, počty 
návštěvníků, termín akce, program akce a další. 
 

B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje? 

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:  

a. bez Vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z 
důvodu plnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a d) GDPR); nebo  

b. na základě Vašeho souhlasu. Jaká zpracování můžeme provádět bez Vašeho souhlasu, 
závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a z jaké pozice s námi 
interagujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, uživatelem systému NFCtron 
či jiných služeb.  
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Vaše údaje můžeme také zpracovávat, pokud jste adresátem služeb, které jsou u nás 
objednány, nebo pokud s námi komunikujete, a to za účelem této komunikace. 

B.2 Pokud u nás vytvoříte účet 

Abyste s námi mohli spolupracovat, navštívíte náš web a na webu se zaregistrujete, poté se 
Vás týkají zpracování, která slouží k vytvoření účtu služby NFCtron Hub. V čem spočívá služba 
NFCtron Hub je patrné z www.nfctron.com. Provádíme tedy následující zpracování: 

B.2.1. Zpracování na základě plnění smlouvy 

Pokud u nás vytvoříte účet jako fyzická osoba, zpracováváme Vaše osobní údaje za 
účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy s Vámi Vaše identifikační a kontaktní 
údaje. Pokud u nás takto založíte uživatelský účet, můžeme pro tento účel použít 
rovněž Vaše nastavení – osobní údaje, které vyplníte na svůj profil. Jestliže u nás 
vytvoříte účet jako zástupce či oprávněná osoba právnické osoby či zaměstnanec 
uživatele, zpracováváme tytéž údaje (o jednotlivých fyzických osobách, jejichž údaje 
nám jsou sděleny) za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu 
spočívajícím v uzavření a plnění smlouvy s právnickou osobou, kterou zastupujete.  

Vzhledem k tomu, že naše spolupráce slouží především k tomu, abychom Vám 
poskytovali pomoc při organizování akcí, poskytování služeb a hledání partnerů za 
tímto účelem, zpracováváme Vaše identifikační údaje a údaje o Vašich obchodních 
aktivitách v rámci Vámi pořádaných akcí. Jedná se především o informace potřebné 
k tomu, aby Vás mohli ostatní uživatelé kontaktovat za účelem spolupráce a dále 
informace o Vašich obchodních aktivitách jako jsou druhy zboží a služeb, které 
prodáváte či poskytujete, jaké jsou prodané objemy, jaké jsou ceny a jak často se 
podobných akcí účastníte. Pokud jste pořadatelem akce, zpracováváme údaje ohledně 
prodávaného zboží a služeb na akci, počty návštěvníků, termín akce, program akce a 
další obdobné údaje. Tyto údaje mají především povahu obchodního tajemství, 
nicméně pokud jsou tyto údaje spojeny s konkrétní fyzickou osobou, mohou mít 
povahu osobních údajů, na jejichž základě lze osobu identifikovat.  

To, že tyto údaje použijeme za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy s Vámi, 
znamená, že je použijeme zejména:  

• abychom s Vámi mohli ohledně služby komunikovat, například Vám poskytovat 
podporu a poskytovat veškeré funkcionality, opravovat Vaše údaje a celkově 
aby mohla celá služba pro Vás správně pracovat; 

• pro potřeby v této souvislosti můžeme Vaše údaje předat také našim 
partnerům, kteří využívají aplikaci NFCtron Hub a mají zájem o Vaše služby, 
případně se u nich domníváme, že Vy byste mohli mít zájem o jejich služby; 
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• hlavním účelem služby je „spojení“ osob za účelem ulehčení organizace akcí, za 
tímto účelem můžeme Vaše údaje předat našim dalším partnerům, kteří si Vás 
mohou vyhledat podle toho, jaké služby poskytujete; 

• v případě zájmu můžeme Vaše údaje také využít k tomu, abychom Vám nabídli 
výčet akcí, kde by Vaše služby mohly být poptávány a poskytnout Vám 
kontaktní údaje na příslušné osoby; 

• v souvislosti s Vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte. 

Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k tomu, aby sloužily výše 
popsanému účelu, tedy po tu dobu, dokud si přejete aplikaci NFCtron Hub využívat. 
Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za 
účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly (například 
v případě, kdyby byl proti Vám veden soudní spor, případně by byly evidovány 
nezaplacené částky mezi námi a Vámi), a to po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a 
jeden rok po jejím uplynutí, s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. 
V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní 
údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část 
promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana 
právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. 

B.2.2. Zpracování na základě oprávněného zájmu 

Vaše údaje také můžeme zpracovávat tzv. z důvodu našeho oprávněného zájmu. 
Takovým oprávněným zájmem je například: 

• přímý marketing, především nabízení našich služeb Vám jako uživatelům 
aplikace NFCtron Hub 
Vzhledem k tomu, že o Vás máme určité údaje, můžeme Vám některé své 
služby nabízet více na míru, za tímto účelem tedy budeme také zpracovávat 
údaje uvedené v části A. V případě, že nebudete souhlasit, aby byly Vaše 
osobní údaje zpracovávány tímto způsobem, můžete podat námitky a my 
budeme povinni takovéhoto zpracování osobních údajů zanechat; 

• předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní administrativní 
účely.  
Vzhledem k tomu, že naše společnost je většinovým společníkem společnosti 
Clash Ventures s.r.o., a tato společnost se podílí svou činností (organizační a 
administrativní) na činnostech prováděných naší společností a na organizování 
některých akcí, budou osobní údaje předávány také této námi kontrolované 
společnosti. 

Pokud u nás vytvoříte požadavek na poskytnutí našich služeb, stejně jako když si u nás 
založíte uživatelský účet, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje také na 
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základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) za stejnými účely a 
stejným způsobem, jako na základě našeho oprávněného zájmu zpracováváme údaje 
o registrovaných uživatelích (viz část B.2 Pokud jste uživatelem aplikace NFCtron 
Hub). 

B.3 Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů: 

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím emailu, 
chatovacích nástrojů a sociálních sítí, budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje 
a záznamy o proběhlé komunikaci na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho 
souhlasu) za účelem:  

• vyřízení Vašich požadavků; pokud jste si u nás již vytvořili účet a poskytujeme Vám 
služby, můžeme toto zpracování realizovat na základě plnění smlouvy s Vámi;  

• evidence Vašich požadavků, abychom mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas;  
• prokazování, že jsme Váš požadavek přijali a vyřídili, např. když u nás touto cestou 

vytvoříte objednávku nebo uplatníte reklamaci. 

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou pro provoz služby a 3 roky po 
jejím ukončení. Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit 
námitku.  

B.4 Pokud nám udělíte svůj souhlas: 

Souhlas od Vás můžeme získat v různých situacích, například při užití některých služeb v rámci 
našich webových stránek a aplikace NFCtron Hub, při registraci či přihlášení. Souhlasy 
získáváme pro různé účely. Podle toho, kdy od Vás souhlas získáme, a především podle účelu, 
ke kterému je udělen, se liší rozsah zpracování, které na jeho základě můžeme provádět. Účel 
bude u každého souhlasu vždy uveden tak, abyste se mohli se všemi relevantními 
informacemi seznámit dříve, než souhlas udělíte. Veškeré souhlasy, které získáváme, jsou 
zcela dobrovolné a nejste povinni je poskytnout. Své souhlasy můžete odvolat na 
info@nfctron.com. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před tímto 
odvoláním.  

 
C. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme? 

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my 
stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme 
prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení. Vaše osobní údaje můžeme 
předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to: 
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• v souvislosti s plněním smlouvy s Vámi našim partnerům, kteří jsou taktéž uživatelé 
aplikace NFCtron Hub, konkrétně partnerům pořádajícím akce, na nichž by mohly být 
Vaše služby poptávány, či partnerům, kteří by mohli mí zájem o účast na akci, kterou 
jako pořadatel pořádáte; 

• dceřiné společnosti z důvodu oprávněného zájmu založeného na organizační a 
administrativní spolupráci; 
 

D. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme? 

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete při vytváření a 
používání účtu, nebo při komunikaci s námi například skrze e-mail nebo jiné komunikační 
kanály. Pokud se zúčastníte akce, která je pořádána pod záštitou společnosti NFCtron, 
obdržíme o Vás také údaje týkající se Vaší činnosti na akci, a to konkrétně údaje uvedené 
v bodu A této informace. 

E. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů? 

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také 
Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří: 

Právo na přístup 

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po 
jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás 
zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. K tomu 
slouží tento dokument. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných 
osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně, jelikož toto právo lze využít 
primárně bezplatně. Pouze při neoprávněných či opakovaných žádostech je z naší strany 
možné účtovat poplatek, přičemž výše tohoto poplatku bude odvozena od administrativních 
nákladů na vytvoření kopie a od případné ceny datového nosiče, jiného média a případně ceny 
za doručení subjektů údajů.  

Právo na opravu  

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte 
právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.  

Právo na výmaz 

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje 
bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:  

• Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali; 
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• odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž 
zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje 
potřebujeme nadále zpracovávat; 

• využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést 
námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich 
oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto 
zpracování opravňovaly, nemáme; nebo  

• domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s 
obecně závaznými předpisy. 

Toto právo se však neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále 
nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních 
nároků (viz část B.) 

Právo na omezení zpracování 

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování 
osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k 
označení Vašich osobních údajů a aby tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací 
zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po 
omezenou dobu. 

Zpracování osobních údajů musíme omezit, když: 

• popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné; 
• Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad 

rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů 
upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v 
budoucnu takové údaje stejně poskytli); 

• Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je 
požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků; nebo  

• vzneste námitku proti zpracování. 

Právo na přenositelnost  

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám sami poskytli a které 
zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy (viz část B. Proč 
osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Vaše osobní údaje Vám poskytneme 
ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši 
žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme 
automatizovaně v našich elektronických databázích. 

Právo vznést námitku proti zpracování 
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Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě 
našeho oprávněného zájmu (viz část B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu 
opravňuje?). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme bez dalšího Vaše osobní údaje 
zpracovávat; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné 
důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.  

Právo podat stížnost 

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u 
příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se 
domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně 
závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů 
můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 
170 00 Praha 7. 

F. Jak lze uplatnit jednotlivá práva? 

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, 
uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet přímo na rozhraní 
nabízené v rámci Vašeho účtu v aplikaci NFCtron Hub nebo na info@nfctron.com. Vaši žádost 
vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce dle povahy žádosti. Ve 
výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto 
lhůtu přiměřeně prodloužit, toto prodloužení by však nemělo být delší než tři měsíce. O 
takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat. 


