INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI SPOLKU PRO STUDIUM VIZUÁLNÍ
KULTURY, Z.S.
Prostřednictvím tohoto dokumentu Vám poskytujeme informace o tom, jak v rámci projektu
přednáškového cyklu a dalších vzdělávacích aktivit Platformy pro studium vizuální kultury
provozované Spolkem pro studium vizuální kultury z.s. zpracováváme Vaše osobní údaje a
jaká jsou Vaše práva s tím související.
1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?
Správcem osobních údajů, tedy tím, kdo určuje a rozhoduje o tom, proč a jak zpracováváme
Vaše osobní údaje je Spolek pro studium vizuální kultury, z.s.,
zastoupený předsedkyní Mgr. Andreou Hrůzovou Ph.D.,
s adresou V Malém haji 353, 250 70, Odolena Voda,
operující pod identifikačním číslem 05389062.
V případě připomínek a žádostí ohledně zpracování Vašich osobních údajů je možné se
konkrétně obrátit na předsedkyni spolku Mgr. Andreu Hrůzovou Ph.D. na emailové adrese
andrea@fresh-eye.cz a telefonním čísle +420 737 804 449.
2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?
Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným
nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“).
Zpracovávání Vašich osobních údajů probíhá proto, aby Platforma pro studium vizuální
kultury Fresh Eye mohla realizovat vzdělávací programy, jež nabízí široké veřejnosti ve
fyzických prostorech kulturních center i v online prostředí formou provozování webových
stránek www.fresh-eye.cz a jejich anglické mutace www.fresh-eye.org.
Veškeré Vaše osobní údaje zpracováváme, protože:
2.1. je to nezbytné pro splnění smlouvy, kterou s Vámi Spolek pro studium vizuální kultury
uzavírá, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy
Takové písemné smlouvy s Vámi Spolek pro studium vizuální kultury uzavírá:
§ pokud organizujeme přednáškově vzdělávací program, v rámci něhož Vás přizveme ke
spolupráci v roli odborného mluvčího za účelem přednesení příspěvku;
§ v dalších konkrétních případech.
2.2.

je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů Spolku pro studium vizuální kultury

Takovými našimi oprávněnými zájmy jsou zejména:
§ informování široké veřejnosti o námi pořádaných vzdělávacích programech a jiných
veřejných akcích, zejména prostřednictvím e-mailového newsletteru či elektroniky
(emailem) rozesílaných pozvánek;
2.3.

je to nezbytné pro plnění právních povinností Spolku pro studium vizuální kultury

Takovými našimi povinnostmi jsou:

§ vedení účetnictví;
§ další záležitosti, které nám ukládá jiný právní předpis.
2.4. na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro další konkrétní případy.
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, která je nezbytně nutná pro dosažení účelů, pro
které jsou zpracovávány. Poté uchováváme pouze ty z Vašich osobních údajů, které jsou dále
nezbytné pro uplatnění našich práv a plnění našich povinností (viz výše), nebo u kterých to
vyžadují jiné právní předpisy.
Neprovádíme automatizované rozhodování ani profilování.
3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás a které jste nám poskytli.
Takovými údaji jsou zejména Vaše:
•
•
•
•

jméno a příjmení,
kontaktní údaje (telefon, e-mail, adresa),
fakturační údaje,
další osobní údaje, které nám poskytnete pro účely vzniku smlouvy (datum narození, adresa
trvalého bydliště, rodné číslo a číslo bankovního účtu)
4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?
S Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy a
Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni nám
dostupných prostředků.
K uchování Vašich dat používáme jen služby, kterým věříme, a platí u nás přísná pravidla,
určující, který náš člen má přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může
zpracovávat.
5. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?
V některých případech je nezbytné, abychom Vaše osobní údaje (Vaše jméno, příjmení a
kontaktní údaje a případně i další údaje, které nám poskytnete) předali dalším osobám,
například při možné finanční kontrole, jíž naše organizace může ze strany veřejných institucí
finančně podporujících naše programy procházet.
6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte následující práva, která vůči nám můžete uplatnit:

•
•
•
•
•

právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů Spolkem pro studium
vizuální kultury a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny
podmínky dané právními předpisy;
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

V případě, že některé z Vašich osobních údajů zpracováváme na základě Vašeho souhlasu,
máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat.
Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy,
máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
IČ: 70837627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
www: https://www.uoou.cz

