Aké údaje zbierame
Pri poskytovaní našich služieb získavame o Vás nasledujúce údaje:

Údaje pri kúpe alebo rezervácii vstupenky
Pri kúpe alebo rezervácii vstupenky od Vás potrebujeme Vaše kontaktné údaje, t.j. meno, priezvisko,
telefónne číslo a email, aby sme mohli vybaviť Vašu objednávku a zaslať Vám Vaše vstupenky
prostredníctvom emailu, prípadne SMS správy.
Platby pomocou platobných kariet a platby pomocou online bankového prevodu zaisťuje spoločnosť
GoPay s.r.o.. V prípade platby bankovým prevodom budete presmerovaní na internetové
bankovníctvo Vašej banky. Citlivé údaje, ktoré zadávate do systému internetového bankovníctva sú
chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán. Spracovatelia
platieb vidia iba informácie o transakcií, ktoré im banka s odoslanou transakciou oznámi. Platby
vyúčtováva a zasiela spoločnosť Ticketware SE, Ticketware s.r.o. alebo TWR PLAY s.r.o., ktoré riešia
tiež Vaše reklamácie platiteľov kartou v zastúpení za svojich klientov (3.strana).
Vaše kontaktné údaje a údaje o Vašich objednávkach a rezerváciách spracúva tiež oddelenie služieb
zákazníkom spoločnosti Ticketware, na ktoré sa môžete obrátiť v prípade, ak Vám neboli zakúpené
vstupenky doručené:
●
●

e-mail pre podujatia organizované v Slovenskej republike: podpora@cinemaware.eu
e-mail pre podujatia organizované v Českej republike: help@cinemaware.eu

V prípade, ak máte problém s platbou za vstupenky obráťte sa prosím na spoločnosť GoPay:
e-mail: gopay@gopay.cz
tel.č.: GoPay +420 840 818 918 (po-pia 08 - 17h)

Doručenie vstupeniek a notifikácie o začiatku predstavení
V prípade, že využívate aplikáciu na doručenie a uchovávanie zakúpených vstupeniek potrebujeme
Váš e-mail a názov mobilného telefónu, ako je uvedený v zariadení za účelom priradenia už
zakúpených vstupeniek k aplikácii nainštalovanej na Vašom zariadení a z dôvodu zasielaní notifikácii
pred začiatkom predstavení, na ktoré ste si zakúpili vstupenku.

Newsletter
V prípade, ak ste nám udelili súhlas, spracúvame Vaše kontaktné údaje za účelom zasielania Vám
nášho newslettru o novinkách a pripravovaných akciách a špeciálnych ponukách.

Údaje získané pri používaní aplikácie
Získavame tiež údaje o tom, ako používate našu aplikáciu, kedy ju navštevujete, čo vyhľadávate,
ako sa v aplikácii pohybujete. Tieto údaje uchovávame a používame na zlepšenie a personalizáciu
našich služieb, ako aj na marketing. Informácie o pohybe na našej stránke využívame na analytické
účely, aby sme rozumeli, ako ľudia používajú našu aplikáciu, či vedia vždy ľahko nájsť to, čo
hľadajú, prípadne čo máme zmeniť, aby bola pre používateľov užívateľsky príjemnejšia.

Bezpečnosť a ochrana práv

Vaše údaje, používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na
nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré
kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli. Medzi kategórie tretích
osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné
orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie
rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcova a audítori.

Právne základy
Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch:
Plnenie zmluvy a predzmluvných vzťahov – v prípade kúpy alebo rezervácie vstupeniek.
Súhlas – najmä v spojitosti so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych
ponukách, či pri iných formách marketingu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho
kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Zo
zasielania komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách sa môžete odhlásiť kliknutím
na príslušný odkaz, ktorý sa nachádza v každom newslettri.
Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o Vás a Vašej objednávke v našom
účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad
našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávajú rozhodnutia.
Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, niektorých marketingových
činnostiach, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako sme uviedli vyššie. V týchto
prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do
Vašich práv.

Tretie strany
Ticketware SE

Hlavná 23, 917 01 Trnava

Prevádzkovateľ
rezervačného a nákupného
systému

IČO: 48 298 034

GOPAY s.r.o.

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Po,
vl. č. 10376/T
Planá 67, 370 01 České Budějovice, ČR

Poskytovateľ platobných
služieb

IČO: 26 046 768

TWR PLAY s.r.o.

Hlavná 23, 917 01 Trnava

Poskytovateľ vyúčtovania
a zasielania platieb v SR

IČO: 47 445 190

Ticketware s.r.o.

Nad Pískovnou 1450/5, 140 00 Praha 4

Poskytovateľ vyúčtovania
a zasielania platieb v ČR

IČO: 03485285

zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Českých
Budějovicích, oddiel: Sro, zn. C 11030

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vl. č. 41256/T

zapísaná v obchodnom registri Městského soudu v Prahe, spisová
značka C 232494

Prenos do tretích krajín
Dáta do tretích krajín nie sú prenášané.

Ako Vaše údaje chránime
V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické
a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané
v chránených databázach na serveri spoločnosti Ticketware, kde sú zabezpečené pred ich
poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými
údajmi klientov majú povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o informáciách získaných v súvislosti so
spracovávaním týchto údajov.

Ako dlho údaje uchovávame
V prípade kúpy a rezervácie vstupeniek, likvidujeme Vaše osobné údaje 30 dní po konaní podujatia,
na ktoré ste si vstupenky kúpili. V prípade, ak si zriadite konto do vernostnej zóny, osobné údaje,
ktoré súvisia s Vašim kontom uchovávame, kým máte konto zriadené, keďže sú nevyhnutné na to,
aby sme vedeli pre Vás konto prevádzkovať. V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom
doručovania komerčnej komunikácie na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste
nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte. V prípadoch
využívania Vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu, uchováme Vaše údaje, kým
neodpadne dôvod ich spracúvania. Avšak nie vždy keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania
musí nevyhnutne prísť k vymazaniu Vašich osobných údajov nakoľko tieto môžeme spracúvať aj na
iný účel s iným právnym základom.

Aké sú vaše práva
V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme Vás o vybavení Vašej žiadosti
informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú
lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom Vás budeme informovať. Ak si chcete Vaše práva uplatniť prosím,
kontaktujte nás na podpora@cinemaware.eu pre podujatia organizované v SR a na
help@cinemaware.eupre podujatia organizované v ČR.

Právo na prístup k údajom
Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o Vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak
Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme Vám informáciu o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za
akým účelom, komu boli Vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako
dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu
V prípade, ak máte za to, že spracúvame o Vás nesprávne osobné údaje, máte právo nás požiadať o
ich opravu.

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“)
Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a
neuplatňujú sa zákonné výnimky: údaje a) už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali, b)
odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov, c) Vaše osobné údaje sú spracúvané na
základe legitímneho záujmu našej spoločnosti a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie

alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu, d) osobné údaje sa spracúvali
nezákonne.
V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si uplatníte právo na vymazanie, vymažeme
aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov Vašich
osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na
Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na
vykonanie týchto opatrení.

Právo na obmedzenie spracúvania
Máte právo požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania v prípade, ak máte za to, že o Vás
spracúvame nesprávne osobné údaje alebo vaše osobné údaje spracúvame nezákonným spôsobom.

Právo na prenosnosť údajov
Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a sú
spracúvané automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo
čitateľnom formáte. Máte tiež právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi. Ak je to
technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému
prevádzkovateľovi.

Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie
Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich
osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu vrátane namietania
proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.
Vždy máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov ak sa tieto spracúvajú na účely
priameho marketingu.

Podávanie sťažností
V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s platnými
právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky, a to prostredníctvom kontaktných údajov uverejnených tu:
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/node/148

O nás a kontakt
Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01
Trnava, IČO: 48 298 034, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Po, vl. č.
10376/T
e-mail: podpora@cinemaware.eu
webstránka: www.ticketware.sk

