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ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud je potřebujeme, a to v rozsahu, který je nezbytný pro námi
stanovené účely. Zároveň dbáme na to, aby údaje, které máme k dispozici, byly přesné, byly vhodně chráněny
a nebyly používány za jiným účelem. Zpracování provádíme pouze po potřebnou dobu. Tento dokument slouží
zejména k tomu, abychom Vás informovali o detailech námi prováděného zpracování a o Vašich právech.

1. Správce osobních údajů:

Židovské muzeum v Praze, zájmové sdružení právnických osob
IČ: 60459263, se sídlem U staré školy 141/1, Josefov, 110 00 Praha 1
(dále také jen „muzeum“, „my“, „nám“, „naše“ nebo „nás“)
Kontaktní osoba: Jindra Váňová, personalistka, ochranaosobnichudaju@jewishmuseum.cz,

+420 222 749 287
Pověřenec: +420 545 213 975, poverenec@frankboldadvisory.cz

2. Správce osobních údajů:

GDPR: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES účinné od 25. 5. 2018;

Osobní údaj = veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (č. 4 odst. 1 GDPR);

Subjekt údajů = Vy: fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý
identifikátor, a to například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více
zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této
fyzické osoby (čl. 4 odst. 1 GDPR);

Správce = my: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo
společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Ve vztahu k Vašim osobním údajům
vystupujeme jako správce (čl. 4 odst. 7 GDPR);

Zpracování osobních údajů: operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je
prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání,
strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření
nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení (čl. 4 odst. 2 GDPR);

Zpracovatel: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává
osobní údaje pro správce na základě pokynů správce (čl. 4 odst. 8 GDPR);

Příjemce: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje
poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli (čl. 4 odst. 9 GDPR).
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3. Zpracovávané osobní údaje, účel, právní základ a doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme za jednoznačně vymezeným účelem:
Kategorie
subjektů údajů

Účel zpracování
osobních údajů

Právní základ a zpracovávané osobní
údaje

Doba zpracování

Uchazeči
o zaměstnání

Výběr vhodného
uchazeče o zaměstnání

· Právním základem je jednání
o uzavření pracovní smlouvy.

· Za tímto účelem jsou zejména
zpracovány identifikační údaje,
kontaktní údaje a další údaje
poskytnuté uchazečem zejména
v životopisu a motivačním dopisu a
výpis z rejstříku trestů, je-li to
nezbytné nebo účelné.

Za tímto účelem mohou
být osobní údaje
zpracovávány až 6 měsíců
po skončení výběrového
řízení (za účelem
opětovnému oslovení při
zrušení pracovního
poměru s vybraným
uchazečem ve zkušební
době) nebo po dobu trvání
souhlasu či do jeho
odvolání, byl-li souhlas
získán.

Prokázání zákonnosti
postupu při výběru
uchazeče o zaměstnání

· Právním základem je oprávněný
zájem zaměstnavatele na prokázání
nediskriminačního zacházení.

· Za tímto účelem jsou zpracovávány
zejména identifikační údaje,
kontaktní údaje a další údaje
poskytnuté uchazečem zejména
v životopisu a motivačním dopisu.

Za tímto účelem mohou
být osobní údaje
zpracovávány po dobu
3 let (pouze pro případné
prokázání nediskriminace).

Účastníci
přednášek a
jiných kulturních
akcí

Evidence účastníků
přednášek

· Právním základem je náš oprávněný
zájem na plnění povinností
stanovených poskytovatelem grantu.

· Za tímto účelem zpracováváme
identifikační údaje, které jsou dále
poskytnuty poskytovateli grantu.

Za tímto účelem
zpracováváme údaje
po dobu 5 let.

Ověření bezinfekčnosti · Právním základem je plnění právních
povinností stanovených
mimořádnými vládními opatřeními
v souvislosti s COVID-19.

· Za tímto účelem zpracováváme
jméno, příjmení, údaje o zdravotním
údaji (výsledek testu).

Za tímto účelem
zpracováváme údaje
po dobu 30 dnů po jejich
získání.

Účastníci
přednášek a
jiných kulturních
akcí

Vzdělávání pracovníků
ŽMP a zájemců o
prezenční studium

· Právním základem je souhlas
účastníka s pořízením a následným
sdílením fotografie či záznamu.
V případě přednášejících je právním
základem plnění smlouvy.

· Za tímto účelem zpracováváme
fotografie a audio či video záznamy
zachycující podobu či hlas účastníka

Za tímto účelem mohou
být osobní údaje
zpracovávány po dobu
trvání souhlasu či do jeho
odvolání, byl-li souhlas
získán, nebo dobu trvání
smlouvy s přednášejícím.
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Kategorie
subjektů údajů

Účel zpracování
osobních údajů

Právní základ a zpracovávané osobní
údaje

Doba zpracování

Účastníci
příměstského
tábora

Administrativa a
organizační zajištění
příměstského tábora

· Právním základem je plnění smlouvy
o účasti dítěte na příměstském
táboře, a plnění právních povinností
pořadatele tábora vyplývajících ze
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví.

· Za tímto účelem zpracováváme
identifikační údaje, věk, údaje
o zdravotní pojišťovně, údaje
o zdravotním stavu.

Za tímto účelem mohou
být osobní údaje
zpracovávány po dobu
5 let po ukončení konání
tábora.

Zákonní zástupci
nezletilých
účastníků tábora

Administrativa a
organizační zajištění
příměstského tábora

· Právním základem je plnění smlouvy
o účasti dítěte na příměstském
táboře a plnění právních povinností
pořadatele tábora vyplývajících ze
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví.

· Za tímto účelem zpracováváme
identifikační údaje, kontaktní údaje.

Za tímto účelem mohou
být osobní údaje
zpracovávány po dobu
5 let po ukončení konání
tábora.

Nezbytnost komunikace
se zákonným zástupcem
dítěte (informování
o průběhu tábora,
vyzvednutí dítěte).

· Právním základem je náš oprávněný
zájem na komunikaci se zákonným
zástupcem dítěte, včetně možnosti
kontaktovat zákonného zástupce
dítěte zejména z důvodu
vyzvedávání dítěte.

· Za tímto účelem zpracováváme
jméno, příjmení, kontaktní údaje.

Za tímto účelem mohou
být osobní údaje
zpracovávány po dobu
účasti dítěte na táboře.

Badatelé Nahlížení do dokumentů
příslušného odboru
(Odbor knihovny, Odbor
archivů, Odbor sbírek,
Odbor židovských dějin)

· Právním základem je plnění smlouvy
o podmínkách zpřístupnění a
pravidlech o nakládání s dokumenty,
a plnění právní povinnosti
stanovené zákonem č. 499/2004 Sb.,
o archivní správě a spisové službě a
archivní správou (v případě badatelů
archivu).

· Za tímto účelem zpracováváme
identifikační údaje, kontaktní údaje,
u badatelů archivu dále místo
narození, státní občanství, číslo
občanského průkazu či cestovního
dokladu.

Za tímto účelem mohou
být osobní údaje
zpracovávány po dobu
až 10 let po ukončení
nahlížení.

Uplatňování nároků
(např. na náhradu škody)
ze smluvních vztahů po
ukončení smlouvy

· Právním základem je náš oprávněný
zájem na ochraně historických
dokumentů.

· Za tímto účelem zpracováváme
identifikační údaje, kontaktní údaje.

Za tímto účelem mohou
být osobní údaje
zpracovávány po dobu
3 let po ukončení nahlížení
a je-li zahájeno správní
nebo soudní řízení, pak
po celou dobu těchto
řízení.
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Kategorie
subjektů údajů

Účel zpracování
osobních údajů

Právní základ a zpracovávané
osobní údaje

Doba zpracování

Pamětníci Poskytnutí rozhovoru a
jeho zachycení pro
uchování svědectví
pamětníků pro další
generace

· Právním základem je plnění smlouvy
o účasti na projektu orální historie
ŽMP a o poskytnutí práv.

· Za tímto účelem zpracováváme
identifikační údaje, zvukový záznam
nebo přepis.

Za tímto účelem jsou
osobní údaje zpracovávány
po dobu 5 let po ukončení
smlouvy.

Použití rozhovoru při
badatelské činnosti,
seznámení veřejnosti
s obsahem rozhovoru
(vzdělávací účely)

· Právním základem je souhlas.
· Za tímto účelem mohou být záznamy

či přepisy rozhovoru poskytnuty
třetím osobám (badatelům,
veřejnosti).

Za tímto účelem jsou
osobní údaje zpracovávány
po dobu platnosti
souhlasu, až do jeho
odvolání.

Registrovaní
čtenáři

Vypůjčení knihy, popř.
pořízení kopie

· Právním základem je plnění smlouvy
o vypůjčení knih (popř. pořízení
kopie) a podmínkách registrace.

· Za tímto účelem zpracováváme
identifikační údaje, kontaktní údaje,
číslo průkazu knihovny, historie
výpůjčky a plateb.

Za tímto účelem jsou
osobní údaje zpracovávány
po dobu 2 let po ukončení
registračního období.

Uplatňování nároků ze
smluvních vztahů po
ukončení smlouvy

· Právním základem je náš oprávněný
zájem.

· Za tímto účelem zpracováváme
identifikační údaje, kontaktní údaje,
účetní údaje, historii objednávek a
reklamací, historii komunikace. Tyto
údaje jsou po ukončení smlouvy
nezbytné pro vyřizování reklamací,
vymáhání pohledávek a jiných
povinností ze smluv uzavřených mezi
ŽMP a čtenáři.

Za tímto účelem mohou
být osobní údaje
zpracovávány po dobu
3 let od ukončení
smluvního vztahu a je-li
zahájeno správní nebo
soudní řízení, pak po celou
dobu těchto řízení.

Žadatelé o vývoz
předmětu
kulturní
hodnoty,
žadatelé o
znalecký
posudek

Vydání osvědčení
k vývozu předmětu
kulturní hodnoty, výkon
znalecké činnosti

· Právním základem je plnění právní
povinnosti stanovené zákonem č.
71/1994 Sb., o prodeji a vývozu
předmětů kulturní hodnoty,
zákonem č. 254/2019 Sb., o znalcích,
znaleckých kancelářích a znaleckých
ústavech, a Ministerstvem kultury
ČR.

· Za tímto účelem zpracováváme
identifikační údaje, rodné číslo, číslo
pasu, státní občanství.

Za tímto účelem jsou
osobní údaje zpracovávány
po dobu 10 let po vydání
osvědčení/znaleckého
posudku.



5 | 9

Kategorie
subjektů údajů

Účel zpracování
osobních údajů

Právní základ a zpracovávané osobní
údaje

Doba zpracování

Další zákazníci
(zákazníci
e-shopu,
vypůjčitelé,
uschovatelé,
žadatelé o
povolení
k reprodukci či
povolení
k pořízení
fotografií či
povolení k
natáčení,
ubytovaní,
účastníci kurzů
OVK aj.)

Plnění a realizace smluv
při poskytování služeb
ŽMP

· Právním základem je plnění smlouvy
se zákazníkem.

· Za tímto účelem zpracováváme
identifikační údaje (zejména jméno,
příjmení), kontaktní údaje (zejména
doručovací adresu nebo adresu
bydliště,
e-mail, telefon), účetní údaje
(zejména číslo bankovního účtu),
údaje o objednávkách, reklamacích
atd.

Za tímto účelem mohou
být osobní údaje
zpracovávány po dobu
trvání závazků
ze smlouvy.

Plnění povinností
v oblasti vedení
účetnictví, v oblasti daní
a dle jiných právních
předpisů

· Právním základem je plnění právních
povinností plynoucích ze zákona
o účetnictví, zákona o dani z přidané
hodnoty a jiné daňové zákony apod.

· Zpracováváme identifikační údaje,
kontaktní údaje, účetní údaje,
historii objednávek a reklamací,
historii komunikace. Tyto údaje jsou
po ukončení smlouvy nezbytné pro
vyřizování případných reklamací,
vymáhání pohledávek a jiných
povinností ze smluv uzavřených mezi
ŽMP a zákazníky.

Za tímto účelem mohou
být osobní údaje
zpracovávány až po dobu
15 let od konce
zdaňovacího období,
ve kterém se uskutečnila
transakce.

Uplatňování nároků
ze smluvních vztahů
po ukončení smlouvy

· Právním základem je náš oprávněný
zájem.

· Za tímto účelem zpracováváme
identifikační údaje, kontaktní údaje,
účetní údaje, historii objednávek a
reklamací, historii komunikace. Tyto
údaje jsou po ukončení smlouvy
nezbytné pro vyřizování reklamací,
vymáhání pohledávek a jiných
povinností ze smluv uzavřených mezi
ŽMP a zákazníky. V rámci této
dokumentace mohou být uchovány i
identifikační a kontaktní údaje
fyzických osob zastupujících
právnické osoby.

Za tímto účelem mohou
být osobní údaje
zpracovávány po dobu
3 let od ukončení
smluvního vztahu a je-li
zahájeno správní nebo
soudní řízení, pak po celou
dobu těchto řízení.
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Kategorie
subjektů údajů

Účel zpracování
osobních údajů

Právní základ a zpracovávané
osobní údaje

Doba zpracování

Členové
společnosti
přátel (dárci
finančních
prostředků)

Plnění a realizace
smlouvy (dohody)
o členství ve společnosti
přátel

· Právním základem je smlouva
(dohoda).

· Za tímto účelem zpracováváme
identifikační údaje, kontaktní údaje
(e-mail/telefonní číslo).

Za tímto účelem jsou
osobní údaje zpracovávány
po dobu platnosti
smlouvy (dohody).

Plnění povinností
v oblasti vedení
účetnictví, v oblasti daní
a dle jiných právních
předpisů

· Právním základem je plnění právních
povinností plynoucích ze zákona
o účetnictví, zákona o dani z přidané
hodnoty a jiné daňové zákony apod.

· Zpracováváme identifikační údaje,
kontaktní údaje, účetní údaje,
historii komunikace.

Za tímto účelem mohou
být osobní údaje
zpracovávány až po dobu
15 let od konce
zdaňovacího období,
ve kterém se uskutečnila
transakce.

Uplatňování nároků
ze smluvních vztahů
po ukončení smlouvy

· Právním základem je náš oprávněný
zájem.

· Za tímto účelem zpracováváme
identifikační údaje, kontaktní údaje,
účetní údaje, historii komunikace.
V rámci této dokumentace mohou
být uchovány i identifikační
a kontaktní údaje fyzických osob
zastupujících právnické osoby.

Za tímto účelem mohou
být osobní údaje
zpracovávány po dobu
3 let od ukončení
smluvního vztahu a je-li
zahájeno správní nebo
soudní řízení, pak po celou
dobu těchto řízení.

Osoby uvedené
v seznamu
kontaktů
(adresář ŽMP)

Rozesílání newsletterů,
propagačních materiálů,
pozvánek apod.

· Právním základem je souhlas.
· Za tímto účelem zpracováváme

jméno, příjmení, kontaktní údaje
(e-mail/telefonní číslo).

Za tímto účelem jsou
osobní údaje zpracovávány
po dobu platnosti
souhlasu, až do jeho
odvolání.

Dobrovolníci,
praktikanti

Výkon dobrovolnické
činnosti/Výkon praxe

· Právním základem je plnění smlouvy
o výkonu dobrovolnické
činnosti/praxe.

· Za tímto účelem zpracováváme
identifikační a kontaktní údaje.

Za tímto účelem jsou
osobní údaje zpracovávány
po dobu platnosti
smlouvy.

Návštěvníci
neveřejných
prostor

Evidence návštěv,
zajištění bezpečnosti
a ochrany majetku
a osob, identifikace
návštěvníka v případě
mimořádné události
(krádež apod.)

· Právním základem je plnění právní
povinnosti stanovené zákonem
č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek
muzejní povahy, a zákonem
č. 257/2001 Sb., o knihovnách
a podmínkách provozování
veřejných knihovnických
a informačních služeb, a náš
oprávněný zájem na zajištění
bezpečnosti a ochrany majetku
a osob.

· Za tímto účelem zpracováváme
jméno, příjmení, číslo občanského
průkazu/cestovního pasu/řidičského
průkazu.

Za tímto účelem jsou
osobní údaje zpracovávány
po dobu 2 let
po uskutečnění návštěvy.
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Kategorie
subjektů údajů

Účel zpracování
osobních údajů

Právní základ a zpracovávané osobní
údaje

Doba zpracování

Dodavatelé zboží
a služeb a jiní
smluvní partneři
(restaurátoři,
interní průvodci,
redaktoři,
servisní
pracovníci,
autoři odborných
studií, novináři
aj.)

Zajištění řádného plnění
smluv, včetně kontaktu
se smluvním partnerem

· Právním základem je plnění
smlouvy.

· Za tímto účelem zpracováváme
zejména identifikační údaje,
kontaktní údaje, bankovní údaje
(u smluv s finančním plněním ze
strany muzea).

Za tímto účelem mohou
být osobní údaje
zpracovávány po dobu
trvání závazků
ze smlouvy.

Plnění povinností
v oblasti vedení
účetnictví, v oblasti daní
a dle jiných právních
předpisů

· Právním základem je plnění právních
povinností plynoucích ze zákona
o účetnictví, zákon o dani z přidané
hodnoty a jiné daňové zákony,
zákona o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu apod.

· Zpracováváme identifikační údaje,
kontaktní údaje, účetní údaje,
historii komunikace. Tyto údaje jsou
po ukončení smlouvy nezbytné
pro vyřizování případných reklamací,
vymáhání pohledávek a jiných
povinností ze smluv.

Za tímto účelem mohou
být osobní údaje
zpracovávány až po dobu
15 let od konce
zdaňovacího období,
ve kterém se uskutečnila
transakce.

Uplatňování nároků
ze smluvních vztahů
po ukončení smlouvy

· Právním základem je náš oprávněný
zájem.

· Za tímto účelem zpracováváme
identifikační údaje, kontaktní údaje,
účetní údaje, historii komunikace.
Tyto údaje jsou po ukončení smlouvy
nezbytné pro vymáhání pohledávek
a jiných povinností ze smluv
uzavřených mezi ŽMP a danými
subjekty. V rámci této dokumentace
mohou být uchovány i identifikační
a kontaktní údaje fyzických osob
zastupujících právnické osoby.

Za tímto účelem mohou
být osobní údaje
zpracovávány po dobu
3 let od ukončení
smluvního vztahu a je-li
zahájeno správní nebo
soudní řízení, pak po celou
dobu těchto řízení.

Zveřejnění údajů
o autorovi článku
na webových stránkách

· Právním základem je souhlas.
· Za tímto účelem jsou některé osobní

údaje autora (jméno, příjmení,
instituce) zveřejněny na webových
stránkách ŽMP.

Za tímto účelem jsou
osobní údaje zpracovávány
po dobu platnosti
souhlasu, až do jeho
odvolání, nebo po dobu
členství v redakční radě.
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Kategorie
subjektů údajů

Účel zpracování
osobních údajů

Právní základ a zpracovávané osobní
údaje

Doba zpracování

Dárci předmětů
do sbírek a fondů
muzea

Darování předmětu · Právním základem je plnění darovací
smlouvy.

· Za tímto účelem zpracováváme
zejména identifikační údaje,
kontaktní údaje.

Za tímto účelem mohou
být osobní údaje
zpracovávány po dobu
trvání závazků ze
smlouvy.

Uplatňování nároků
ze smluvních vztahů
po ukončení smlouvy

· Právním základem je náš oprávněný
zájem.

· Za tímto účelem zpracováváme
identifikační údaje, kontaktní údaje,
historii komunikace. Tyto údaje jsou
po ukončení smlouvy nezbytné pro
vymáhání povinností ze smluv
uzavřených mezi ŽMP a danými
subjekty. V rámci této dokumentace
mohou být uchovány i identifikační
a kontaktní údaje fyzických osob
zastupujících právnické osoby.

Za tímto účelem jsou
osobní údaje zpracovávány
po dobu 5 let po ukončení
platnosti smlouvy a je-li
zahájeno správní nebo
soudní řízení, pak po celou
dobu těchto řízení.

Všechny subjekty
údajů
(osoby
zachycené
kamerovým
systémem,
osoby, jejichž
jména jsou
uvedena
v archiváliích)

Zajištění bezpečnosti a
ochrany majetku a osob

· Právním základem je plnění právní
povinnosti stanovené zákonem
č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek
muzejní povahy, a zákonem
č. 257/2001 Sb., o knihovnách
a podmínkách provozování
veřejných knihovnických
a informačních služeb, a náš
oprávněný zájem na zajištění
bezpečnosti a ochrany majetku
a osob.

· Za tímto účelem zpracováváme
záznam zachycující podobu osob
pohybujících se v objektech ŽMP.

Za tímto účelem jsou
kamerové záznamy
uchovány po dobu 7 dní
(168 h) po pořízení
záznamů.

Výběr archiválií
(archivace)

· Právním základem je oprávněný
zájem na postupu dle zákona
č. 499/2004 Sb., o archivnictví
a spisové službě, při výběru
archiválií.

Za tímto účelem mohou
být osobní údaje
zpracovávány po doby
uvedené ve vnitřním
předpise opatření
ředitele „Správa, oběh
a evidence dokumentů
v ŽMP“.
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Osobní údaje zpracováváme za jednoznačně vymezeným účelem:

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování – viz tabulka výše.
Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely
vědecké a pro účely archivnictví.

4. Příjemci osobních údajů

V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (příjemcům).

Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:
· zpracovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje dle našich pokynů, a vztahy s nimi jsou ošetřeny

prostřednictvím zpracovatelských smluv (zejména poskytovatelé programů a software, ICT správci);
· orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis (zejména finanční správa,

Policie ČR, ministerstva a další orgány činné v trestním řízení aj.);
· poskytovatel grantu, vyžaduje-li to smlouva mezi námi a poskytovatelem k prokázání způsobu užití

poskytnutých finančních prostředků;
· jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany

života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv,
majetku či bezpečnosti.

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tedy mimo prostor působnosti GDPR.

5. Vaše práva jako subjektu údajů

Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby za podmínek stanovených
článkem 15 GDPR.
Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě souhlasu
zpracovávány za podmínek stanovených článkem 7 GDPR.
Máte právo požadovat opravu osobních údajů za podmínek stanovených článkem 16 GDPR, omezení zpracování
osobních údajů za podmínek stanovených článkem 18 GDPR nebo výmaz údajů za podmínek stanovených článkem
17 GDPR.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě článku 21 GDPR.

Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 GDPR.
Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování,
včetně profilování za podmínek stanovených článkem 22 GDPR. Při zpracování osobních údajů u nás nedochází k
automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování, tedy bez lidského zásahu.
Máte právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem
34 GDPR.
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR,
máte právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených článkem 77 GDPR. Dozorovým orgánem
v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. listopadu 2022.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

telefon: 234 665 111
E-mail: posta@uoou.cz

Datová schránka: qkbaa2n
www.uoou.cz


