Pravidla pronájmu prostor Coworkingového centra Node5
platný od 1. 2. 2018
1.

KDO, KOMU, CO
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tato pravidla upravují podmínky pronájmu prostor v Coworkingovém centru na
adrese Radlická 180/50, Praha 5 - Smíchov, PSČ 150 00 v prvním nadzemním
podlaží (dále jen „Coworkingové centrum“) osobou, která má zájem o pronájem
prostor v Coworkingovém centru, a to za níže uvedených podmínek (dále jen
„Nájemce“).
Pronajímatelem prostor v Coworkingovém centru je společnost Node5, a.s.,
IČO: 28945484, se sídlem Radlická 180/50, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 15485
(dále jen „Node5“).
Vedle těchto pravidel upravují podmínky užívání prostor Coworkingového centra
a využívání s tím spojených služeb poskytovaných Node5 dále tyto
dokumenty:
Provozní
řád
Coworkingového
centra
dostupný
na
http://node5.cz/wp-content/uploads/2017/10/code.pdf
(dále jen „Provozní řád“); a Fair Usage Policy dostupné na
http://node5.cz/wp-content/uploads/2017/10/fup.pdf (dále jen „FUP“).
Nájemce je povinen při užívání prostor Coworkingového centra zajistit
dodržování povinností vyplývajících z Provozního řádu a FUP všemi osobami,
které užívají prostory Coworkingového centra v rámci jím pořádané akce nebo
kterým umožnil vstup do prostor Coworkingového centra (dále jen „Účastníci“).
Node5 nabízí možnost pronájmu níže uvedených prostor v Coworkingovém
centru:
●
Malá zasedací místnost (Small Meeting Room) s kapacitou až 15 osob;
●

Velká zasedací místnost (Conference Room) s kapacitou až 40 osob;

●

Konferenční prostor (Event Space) s kapacitou až 150 osob.

Detailnější
popis
nabízených
prostor
je
dostupný
zde:
http://node5.cz/prostory-k-pronajmu/. Cenové podmínky pronájmu prostor
v Coworkingovém centru jsou upraveny ve FUP.
Prostory Coworkingového centra lze užít k natáčení a focení, přičemž podmínky
a cena užití prostor k těmto účelům je uvedena ve FUP.

2.

REZERVACE
1.

2.

Prostory v Coworkingovém centru si lze pronajmout ve standardní otevírací době
Coworkingového centra: po–čt: 9:00–18:00, pá: 9:00–15:00, i mimo otevírací
dobu včetně víkendů (ceny pronájmu mimo otevírací dobu a o víkendech mohou
být vyšší než ceny pronájmu v pracovní dny po dobu otevírací doby, viz FUP).
O podmínkách pronájmu prostor Coworkingového centra a službách
poskytovaných ze strany Node5 v souvislosti s pořádáním akcí, o jejich ceně
a o dostupnosti prostor v Nájemcem požadovaném termínu se lze informovat
u Node5, některým z níže uvedených způsobů:
●

e-mailem na event@node5.cz;

●

telefonicky na tel. čísle +420 608 530 900;

●

skrze poptávkový formulář na webových stránkách Node5; nebo

●

na základě osobní schůzky s event manažerem Node5 v dohodnutém
termínu.

V případě zájmu o pronájem prostor Coworkingového centra se Nájemce obrátí
na Node5 některým z výše uvedených způsobů. Node5 na základě poptávky
Nájemce zpracuje objednávkový formulář dle vzoru uvedeného v příloze č. 1
těchto pravidel, ve kterém uvede termín rezervace, specifikaci pronajímaných
prostor, předpokládaný počet Účastníků akce a cenu za pronájem prostor a za
Nájemcem požadované služby. Vyplněný objednávkový formulář následně
Node5 zašle Nájemci na jím uvedenou e-mailovou adresu v podobě URL.
3.

Rezervaci prostor v Coworkingovém centru lze provést na základě potvrzení
vyplněného objednávkového formuláře, který je Nájemci dostupný v, oběma
stranami sdíleném, online dokumentu (dále jen „Objednávka“). Rezervace je
dokončena poté, kdy zašle Node5 Nájemci e-mail s potvrzením rezervace
s rekapitulací podmínek Objednávky. Doručením potvrzení rezervace ze strany
Node5 Nájemci je mezi Node5 a Nájemcem uzavřena smlouva o pronájmu
prostor Coworkingového centra
a poskytování s tím souvisejících služeb (dále jen „Smlouva“).

4.

V případě větších akcí (dle uvážení Node5 v závislosti na době pronájmu,
rozsahu pronajímaných prostor Coworkingového centra a předpokládaného
počtu Účastníků) může Node5 požadovat uzavření Smlouvy s Nájemcem
v písemné formě ve znění přílohy č. 2 těchto pravidel. V takovém případě vyzve
Node5 před potvrzením rezervace Nájemce k uzavření písemné Smlouvy, která
je uzavřena podpisem ze strany Node5 a Nájemce.

5.

V případě uvážení může Node5 požádat Nájemce o úhradu zálohy, kterou musí
uhradit Nájemce na účet a ve lhůtě splatnosti sdělené Nájemci ze strany Node5

(dále jen „Záloha“). Pokud Záloha nebude včas uhrazena, je Node5 oprávněn
rezervaci zrušit, o čemž Nájemce bez zbytečného odkladu vyrozumí.
3.

ZRUŠENÍ REZERVACE
1.

2.

3.

4.

Od okamžiku dokončení rezervace blokuje Node5 prostory Coworkingového
centra v příslušném rozsahu pro Nájemce. V případě, že Node5 osloví jiný
zájemce o pronájem prostor Coworkingového centra rezervovaných Nájemcem,
je změna rezervace možná jen se souhlasem Nájemce.
Node5 může rezervaci jednostranně zrušit pouze z důvodů majících povahu
překážky objektivní povahy (např. technická porucha) nebo za podmínek
výslovně stanovených v těchto pravidlech (např. neuhrazení Zálohy). Pokud ke
zrušení rezervace ze strany Node5 došlo bez zavinění Nájemce, pokusí se
Node5 Nájemci pomoci se zajištěním náhradních prostor pro jím pořádanou akci
a vrátí Nájemci uhrazenou Zálohu v plné výši.
Nájemce může rezervaci jednostranně zrušit. Zrušení rezervace zasedacích
místností je možné provést e-mailem na events@node5.cz nebo telefonicky na
čísle +420 608 530 900.
V případě zrušení rezervace je Node5 oprávněn požadovat po Nájemci uhrazení
storno poplatku, jehož výše je závislá na okamžiku zrušení rezervace (vyjádřeno
v % z ceny za pronájem prostor dle Smlouvy):
a)
Event Space

Zrušení rezervace Event Space v časovém
úseku (před termínem rezervace)

Výše storno poplatku (v % z ceny
za pronájem prostor dle Smlouvy)

20 dní a více před datem pronájmu

0%

6 až 19 dní před datem pronájmu

25 %

5 dní a méně před datem pronájmu

75 %

b)

Zasedací místnosti

Zrušení rezervace zasedací místnosti v
časovém úseku (před termínem rezervace)

Výše storno poplatku (v % z ceny
za pronájem prostor dle Smlouvy)

Více než 24 hodin před začátkem pronájmu

0%

Méně než 24 hodin před začátkem pronájmu

100 %

5.

Pokud Nájemce zaplatil Node5 v souvislosti s rezervací prostor Coworkingového
centra Zálohu, je Node5 oprávněn použít prostředky ze Zálohy k úhradě storno
poplatku.

4.

SLUŽBY POSKYTOVANÉ NODE5
1.

2.

3.

5.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.

2.

6.

Nájemce i Účastníci jím pořádané akce mají možnost využít v prostorech
Coworkingového centra služby samoobslužné klubové kavárny, služby Infonode
(recepce), připojení k internetu a parkování za podmínek stanovených ve FUP
a Provozním řádu a za cenu předem dohodnutou s Node5.
Nájemce se může s Node5 dohodnout na poskytování dalších služeb, jejichž
poskytování není upraveno ve FUP a které Node5 nabízí v rámci podpory akcí
pořádaných v prostorech Coworkingového centra, např. zajištění cateringu,
poskytování služeb event suportu nebo pronájem techniky Coworkingového
centra apod., a to vždy za podmínek a dle dohody s Node5. Cena za poskytnutí
Nájemcem požadovaných služeb bude vždy stanovena ve Smlouvě.
Dohodl-li se Nájemce s Node5 na poskytování cateringu, je povinen zaplatit
Node5 náklady na catering v plné výši, pokud dojde ke zrušení objednávky
cateringu později než 3 pracovní dny před konáním akce, na níž byl catering
zajišťován.

Nájemce je povinen zaplatit Node5 cenu za pronájem prostor Coworkingového
centra podle skutečné doby pronájmu prostor a za služby Node5 objednané
Nájemcem v souvislosti s pronájmem, a to ve výši stanovené dohodou mezi
Node5 a Nájemcem ve Smlouvě (dále jen „Cena“).
Nájemce uhradí Node5 Cenu na základě daňového dokladu – faktury, kterou
Node5 vystaví po ukončení akce Nájemce. Faktura bude splatná do 14 dnů ode
dne vystavení a bude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a rozpis
plnění, které je Nájemci fakturováno.

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ PROSTOR COWORKINGOVÉHO CENTRA
1.

2.

3.

Nájemce je povinen seznámit Účastníky s podmínkami užívání prostor
Coworkingového centra, zejména s podmínkami Provozního řádu a FUP
a zajistit, aby Účastníci tyto podmínky dodržovali. Za jakoukoliv újmu vzniklou
Node5 nebo třetí osobě v souvislosti s pronájmem prostor Coworkingového
centra Nájemcem způsobenou Účastníkem odpovídá Nájemce.
Pokud dojde při pronájmu prostor Coworkingového centra Nájemcem
k poškození zařízení nebo technického vybavení prostor, je Nájemce povinen
nahlásit to neprodleně na recepci Node5.
V případě, že akce pořádaná Nájemcem překročí dobu pronájmu sjednanou ve
Smlouvě a Nájemce se nedohodne s Node5 na prodloužení doby pronájmu, je
Node5 oprávněn požadovat po Nájemci zaplacení smluvní pokuty ve výši
dvojnásobku ceny za 1 hodinu pronájmu Nájemcem pronajatých prostor

Coworkingového centra dle FUP za každou 1 započatou hodinu překročení
sjednané doby pronájmu (např. činí-li cena za pronájem Event Space 2.000,- Kč
za 1 hodinu a akce Nájemce překročí dobu pronájmu o 1,5 hodiny, je Node5
oprávněn požadovat po Nájemci smluvní pokutu ve výši 8.000,- Kč).
Při rezervaci musí Nájemce počítat s tím, že do doby pronájmu prostor
Coworkingového centra se započítávají i příprava prostor na akci pořádanou
Nájemcem a následný úklid prostor. V rámci doby pronájmu musí být zajištěny
rovněž veškeré dodávky služeb, např. catering, dodatečné vybavení apod.
Případné nejasnosti ohledně potřebné délky doby pronájmu k uspořádání akce
Nájemce se doporučuje konzultovat s Node5.
4.

7.

a)

akce pořádaná Nájemcem překročí dobu pronájmu sjednanou ve
Smlouvě a Node5 potřebuje užít příslušné prostory Coworkingového
centra, např. pro pořádání akce jiným nájemcem nebo

b)

Nájemce nebo Účastníci závažně poruší pravidla užívání prostor
Coworkingového centra, zejména pravidla stanovená Provozním řádem a
FUP, a Nájemce nezjedná nápravu neprodleně poté, kdy je k tomu
vyzván ze strany Node5 (je-li porušení možné napravit).

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.

8.

Node5 je oprávněn okamžitě ukončit akci pořádanou Nájemcem v prostorech
Coworkingového centra a vyzvat Nájemce a Účastníky k neprodlenému opuštění
prostor v následujících případech:

K plnění povinností dle těchto pravidel, plnění Smlouvy a zajištění řádného
poskytování služeb je nutné zpracovávat osobní údaje Nájemce a případně
dalších osob, zejména Účastníků akce pořádané Nájemcem v prostorech
Coworkingového centra. Informace o zpracování osobních údajů lze nalézt
v příloze č. 3 těchto pravidel. Další informace mohou být uvedeny v ostatních
dokumentech upravujících podmínky užívání prostor Coworkingového centra
(Provozní řád, FUP). Nájemce je povinen seznámit Účastníky akce pořádané
Nájemcem s informacemi o zpracování osobních údajů dle přílohy č. 3
a případně dle dalších dokumentů (zejména Provozní řád, FUP).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Podmínky pronájmu prostor Coworkingového centra se řídí podle pravidel,
Provozního řádu a FUP ve znění účinném ke dni uzavření Smlouvy mezi Node5
a Nájemcem. Node5 může tato pravidla, Provozní řád i FUP po dobu účinnosti
Smlouvy s Nájemcem měnit, přičemž změna nabývá účinnosti ke dni uvedenému
v příslušném aktualizovaném dokumentu nebo okamžikem jeho doručení
Nájemci, podle toho, který z těchto okamžiků nastane později. Pokud Nájemce

2.

se změnou nesouhlasí, je oprávněn změnu písemně odmítnout nejpozději do 15
dnů ode dne, kdy mu byla změna oznámena, přičemž v takovém případě
se podmínky již rezervovaných a potvrzených pronájmů prostor Coworkingového
centra budou řídit původním zněním těchto pravidel, Provozního řádu a FUP
před jejich změnou (to však neplatí pro další pronájmy rezervované Nájemcem
v budoucnu, které se budou řídit vždy zněním těchto pravidel, Provozního řádu a
FUP aktuálním ke dni uzavření příslušné Smlouvy na pronájem).
Smlouvu uzavřenou mezi Node5 a Nájemcem podle těchto pravidel lze po jejím
uzavření měnit pouze písemnou formou. Za komunikaci v písemné formě se
považuje i komunikace e-mailem.

Příloha č. 1
Objednávka pronájmu prostor v Coworkingovém centru Node5, a.s.
Pronajímatel
Node5, a.s.
IČO: 28945484
DIČ: CZ28945484
se sídlem Radlická 180/50, Smíchov, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 15485
Nájemce
Jméno/název: bude doplněno
Datum narození/IČO: bude doplněno
DIČ: bude doplněno
Bydliště/sídlo: bude doplněno
Předmět pronájmu:

Malá zasedací místnost / Velká zasedací místnost

/

Event Space

v prostorech coworkingového centra na adrese Radlická 180/50, Praha 5 - Smíchov,
PSČ 150 00 v prvním nadzemní podlaží
Termín pronájmu:

od: bude doplněno

Předpokládaný počet Účastníků akce:

do: bude doplněno
bude doplněno

Cena (v Kč):
Poskytované plnění

Cena bez DPH

DPH

Cena včetně DPH

Pronájem prostor: bude
doplněno

bude doplněno

bude doplněno

bude doplněno

Služby: bude doplněno

bude doplněno

bude doplněno

bude doplněno

Celková cena

bude doplněno

bude doplněno

bude doplněno

Nájemce tímto závazně objednává pronájem prostor v coworkingovém centru včetně
případných služeb spojených s pronájmem dle výše uvedené specifikace. Nájemce bere na
vědomí, že podmínky pronájmu prostor coworkingového centra upravují níže uvedené
dokumenty:
●

Pravidla pronájmu prostor v Coworkingovém centru Node5 dostupné
http://node5.cz/wp-content/uploads/2017/10/rules.pdf (dále jen „Pravidla“);

zde:

●
●

Provozní
řád
Coworkingového
centra
dostupný
zde:
http://node5.cz/wp-content/uploads/2017/10/code.pdf;
Fair Usage Policy dostupné zde: http://node5.cz/wp-content/uploads/2017/10/fup.pdf;

se kterými se Nájemce detailně seznámil, souhlasí s nimi a zavazuje se jimi řídit. Podmínky
smluvního vztahu mezi Pronajímatelem a Nájemcem se řídí Pravidly a právními předpisy.
Nájemce dále bere na vědomí, že v souladu a za podmínek uvedených ve výše uvedených
dokumentech bude probíhat zpracovávání osobních údajů Nájemce a účastníků jím pořádaných
akcí v prostorech coworkingového centra, o čemž se Nájemce zavazuje účastníky poučit.
V bude doplněno dne bude doplněno
Nájemce

Příloha č. 2
Smlouva o pronájmu prostor v Coworkingovém centru Node5, a.s.
uzavřená podle § 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)
Node5, a.s.
IČO: 28945484
DIČ: CZ28945484
se sídlem Radlická 180/50, Smíchov, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 15485
(dále jen „Pronajímatel“)
a
Jméno/název: bude doplněno
Datum narození/IČO: bude doplněno
DIČ: bude doplněno
Bydliště/sídlo: bude doplněno
(dále jen „Nájemce“)
(Pronajímatel a Nájemce dále společně jen „Strany“ a jednotlivě jako „Strana“)
1.

Předmět Smlouvy
Předmětem Smlouvy je závazek Pronajímatele poskytnout Nájemci do dočasného
krátkodobého užívání níže specifikované prostory coworkingového centra a poskytnout
Nájemci s tím související služby a závazek Nájemce zaplatit za to Pronajímateli cenu
dle dohody Stran, to vše za podmínek a způsobem stanoveným v této Smlouvě
a v dokumentech, na které tato Smlouva odkazuje.

2.

Předmět nájmu
Předmětem Nájmu je Malá zasedací místnost/Velká zasedací místnost/Event Space
v prostorech coworkingového centra na adrese Radlická 180/50, Praha 5 - Smíchov,
PSČ 150 00 v prvním nadzemním podlaží (dále jen „Předmět nájmu“).
V souvislosti s pronájmem Předmětu nájmu poskytne Pronajímatel nájemci následující
služby: bude doplněno.

3.

Doba pronájmu
Pronajímatel poskytuje Nájemci Předmět nájmu do užívání na dobu určitou od bude
doplněno do bude doplněno.

4.

Podmínky užívání Předmětu nájmu
Nájemce bere na vědomí, že podmínky pronájmu prostor v coworkingovém centru, tedy
i Předmětu nájmu, a podmínky jejich užívání, upravují níže uvedené dokumenty:
●
●
●

Pravidla pronájmu prostor v Coworkingovém centru Node5 dostupné zde:
http://node5.cz/wp-content/uploads/2017/10/rules.pdf (dále jen „Pravidla“);
Provozní
řád
Coworkingového
centra
dostupný
zde:
http://node5.cz/wp-content/uploads/2017/10/code.pdf;
Fair Usage Policy dostupné zde: http://node5.cz/wp-content/uploads/2017/10/fup.pdf;

se kterými se Nájemce detailně seznámil, souhlasí s nimi a zavazuje se jimi řídit. Smluvní
vztah mezi Stranami vzniklý na základě této Smlouvy se řídí v otázkách neupravených
Smlouvou Pravidly a právními předpisy.
5.

Cena
Nájemce se zavazuje zaplatit Pronajímateli za pronájem Předmětu nájmu,
popř. i za poskytování souvisejících služeb cenu dle níže uvedené v tabulky (ceny jsou
uvedeny v Kč):
Poskytované plnění

Cena bez DPH

DPH

Cena včetně DPH

Pronájem prostor: bude
doplněno

bude doplněno

bude doplněno

bude doplněno

Služby: bude doplněno

bude doplněno

bude doplněno

bude doplněno

Celková cena

bude doplněno

bude doplněno

bude doplněno

Platební podmínky a povinnost ke složení zálohy ve výši bude doplněno,- Kč
upravují Pravidla.
6.

Ochrana osobních údajů
Nájemce bere na vědomí, že za podmínek uvedených v dokumentech dle čl. 4
této Smlouvy bude probíhat zpracovávání osobních údajů Nájemce a účastníků
jím pořádaných akcí v prostorech coworkingového centra, o čemž se zavazuje účastníky
poučit.

NA DŮKAZ TOHO, že Strany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu
plnění, připojují své podpisy.

V __________ dne ___________

V __________ dne ___________

Pronajímatel

Nájemce

______________________

______________________

Příloha č. 3
Informace o zpracování osobních údajů
Kdo jsme a co je smyslem tohoto dokumentu?
Jsme společnost Node5, a.s., se sídlem Radlická 180/50, Smíchov, 150 00 Praha 5,
IČO: 28945484, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 15485, a provozujeme
coworkingové centrum v Praze a Ústí nad Labem, kde si chcete pronajmout prostory. Abyste
mohli řádně užívat pronajaté prostory a související služby a abychom my mohli Vám řádně tyto
služby poskytovat, potřebujeme o Vás a o účastnících akcí pořádaných Vámi v Coworkingovém
centru zpracovávat určité osobní údaje. Níže bychom Vás chtěli seznámit s tím, jak budeme
s těmito osobními údaji nakládat.
Pro Nájemce
V rámci užívání Coworkingového centra a poskytování souvisejících služeb budeme o Vás jako
Nájemci zpracovávat následující kategorie údajů:
Kategorie údajů
Identifikační údaje

Vysvětlení
Údaje na základě, kterých Vás identifikujeme jako osobu,
s níž byla uzavřena smlouva, zejména jméno, příjmení,
adresa bydliště, datum narození

Kontaktní údaje

Údaje, na jejichž základě Vás můžeme v případě potřeby
nebo v souvislosti s poskytováním služeb kontaktovat,
zejména emailová adresa, telefonní číslo

Údaje o pronájmu

Údaje specifikující podmínky pronájmu prostor a
pořádané akce obsažené v objednávce nebo uzavřené
smlouvě.

Fakturační údaje

Údaje pro zajištění vedení účetnictví a správy členských
poplatků a úhrad za čerpání služeb zejména faktury, DIČ,
bankovní spojení, informace o čerpaných službách

Další údaje, které nám sami
poskytnete

V rámci čerpání služeb našeho coworkingového centra
nám můžete sdělit nebo jinak zpřístupnit další údaje,
například komunikaci

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného poskytování služeb dle
uzavřené smlouvy o pronájmu prostor v coworkingovém centru dle pravidel pronájmu prostor
v coworkingovém centru. Pokud neposkytnete uvedené osobní údaje, nebudeme Vám moci
zajistit užívání coworkingového centra nebo poskytování některých služeb.

Vaše osobní údaje používáme zejména k zajištění:
− řádné identifikace Vás jako osoby oprávněné užívat prostory coworkingového centra
a čerpat související služby;
− možnosti Vás kontaktovat, pokud je to nutné v rámci užívání prostor coworkingového
centra nebo čerpání souvisejících služeb;
− fakturace plateb za pronájem a za čerpání služeb;
− zajištění plnění uzavřené smlouvy o pronájmu prostor.
Vaše osobní údaje udržujeme v tajnosti, nicméně v rámci své činnosti využíváme služby
dodavatelů, kterým v nezbytném rozsahu musíme zpřístupnit i Vaše údaje.
Využíváme zejména služby následujících dodavatelů:
−
−
−
−

Externí účetní;
Poskytovatelé cloudových úložišť;
Provozovatelé používaných IT systémů a aplikací;
Naši spolupracovníci zajišťující organizaci a provoz coworkingového centra.

Někteří z našich dodavatelů provozují své služby na území Spojených států amerických
a ochrana Vašich osobních údajů je zajišťována na základě instrumentu Privacy Shield, o němž
se můžete dozvědět více na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů:
https://www.uoou.cz/stit-soukromi-privacy-shield-predani-osobnich-udaju-do-spojenych-statu-a
merickych/ds-3508/p1=3508.
Informace také můžeme sdílet s orgány státní správy na základě plnění zákonných povinností
nebo při povinné součinnosti při plnění jejich úkolů ve veřejném zájmu.
Pro účastníky akce
V rámci akce v prostorách coworkingového centra může docházet k dalším zpracováním
osobních údajů Nájemce a případně i dalších účastníků souvisejícím s provozem
coworkingového centra a poskytování souvisejících služeb. Zejména může docházet k záznamu
pohybu účastníků bezpečnostním kamerovým systémem, zpracování údajů nezbytných
k zajištění poskytování služeb (např. připojení k internetu atd.), případně evidování čerpání
služeb apod.
Zpracování osobních údajů v rámci coworkingového centra a poskytování souvisejících služeb
je upraveno v Provozním řádu včetně uvedení příslušných podrobnějších informací.
Jako Nájemce jste povinen účastníky akce poučit o zpracování osobních údajů v rozsahu tohoto
poučení a poučení obsaženého v dalších dokumentech upravujících provoz coworkingového
centra zejména Provozního řádu a FUP.

Jaká jsou Vaše práva?
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména právo na:
−
−
−
−
−
−

přístup k informacím o zpracování Vašich osobních údajů a poskytnutí kopie těchto
údajů;
opravu nepřesných, neaktuálních nebo jinak nesprávných údajů;
výmaz Vašich osobních údajů;
omezení zpracování osobních údajů;
přenositelnost údajů;
podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Proti zpracování máte právo podat námitku, pokud se domníváte, že zpracování nepřiměřeně
zasahuje do Vašich práv. Námitky prosím zasílejte na níže uvedenou kontaktní adresu
s uvedením odůvodnění námitky a Vašich identifikačních a kontaktních údajů, abychom mohli
Vaši námitku řádně posoudit a vyřídit.
Kde získat další informace?
Pokud by Vám něco z výše uvedeného nebylo jasné, nebo byste chtěli získat další informace
neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím emailu na adresu: info@node5.cz. Rádi zodpovíme
veškeré Vaše dotazy.

