
Zpracování osobních údajů společností IMPERIUM TV s.r.o.  
 
Účel a rozsah zpracování osobních údajů  
 
Společnost IMPERIUM TV s.r.o., sídlo Úvalská 614/22, 360 01 Karlovy Vary, IČ26387000,  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 17149/1, 
tel. číslo 774 218 518 a e-mail info@imperiumtv.cz (dále jen poskytovatel) poskytující služby 
elektronických komunikací, (dále jen služby) na základě osvědčení vydaným poskytovateli 
Českým telekomunikačním úřadem (dále jen poskytovatel) a zákazník uzavřeli smlouvu o 
poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, dle zák. 89/2012Sb., zák. 
127/2005Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“) V rámci tohoto právního 
vztahu bude poskytovatel zpracovávat osobní údaje zákazníka za následujícími účely:  
 
1) Uzavření smluvního vztahu  
Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. V případě, že zákazník s poskytnutím svých 
údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. Za tímto účelem budou v 
nezbytném rozsahu zpracovávány zákazníkovy identifikační údaje uvedené ve smlouvě, 
případně kontaktní údaje, a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy (identifikace 
služby, způsob úhrady, včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu, ze kterého 
byla úhrada provedena apod.). Tento rozsah osobních údajů je poskytovatel oprávněn 
zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu se zákazníkem.  
 
2) Zpracování lokalizačních a provozních údajů  
Provozními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zpráv sítěmi 
elektronických komunikací nebo pro její účtování. Lokalizačními údaji se rozumí jakékoli 
údaje zpracované v sítích elektronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu 
koncového zařízení uživatele. Tyto údaje zpracováváme z důvodu plnění právní povinnosti 
jako správce  
 
3) Předávaní údajů třetím stranám  
Osobní údaje zpracovávané pro plnění smlouvy předává zpracovatel třetím subjektům 
výhradně v případech, kdy mu tak ukládá zákon, výjimkou je poskytnutí nebo zpřístupnění 
údajů na základě zpracovatelské smlouvy. V případě zpracování osobních údajů na základě 
souhlasu, jsou tyto údaje předávány výhradně v rozsahu tohoto souhlasu.  
 
Správcem osobních údajů je společnost IMPERIUM TV s.r.o., sídlo Úvalská 614/22, 360 01 
Karlovy Vary, IČ26387000 
 
Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na správce obracet za účelem 
uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení 
zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost 
údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.  
 
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: Ing. Ladislav Halgašík, tel: 774 218 518, 
e-mail:  info@imperiumtv.cz 
 
 
 
 
 _______________________________ zákazník 


