Městský kulturní klub Hlinečan - příspěvková organizace, Adámkova 341, 539 01 Hlinsko

Ochrana osobních údajů
Městský kulturní klub Hlinečan - příspěvková organizace, Hlinsko, Adámkova 341, jako
právnická osoba zpracovává osobní údaje a plní přitom povinnosti správce těchto údajů, případně
jejich zpracovatele, jak jsou stanoveny platnými právními předpisy. Jde zejména o nařízení
Evropského parlamentu a rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů) obecně označované zkratkou GDPR (z anglického názvu nařízení General
Data Protection Regulation).
Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě
(dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či
nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, 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.
Zpracováním je jakákoliv 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.
Kontaktní údaje správce, případně zpracovatele osobních údajů:
Název školy: Městský kulturní klub Hlinečan - příspěvková organizace
Adresa: Adámkova 341, 539 01 Hlinsko
ID datové schránky: dapk56i
Email: mfc@hlinsko.cz
Telefon: 469 311 101
MKK Hlinečan, příspěvková organizace podle obecného nařízení nemá povinnost institutu pověřence.
Subjekty mohou uplatnit svá práva a kontaktovat správce osobních údajů:




písemně na adresu Městský kulturní klub Hlinečan - příspěvková organizace,
Adámkova 341, 539 01 Hlinsko
datovou schránkou: dapk56i
e-mail: saifr@hlinsko.cz

Práva subjektů údajů:
Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité
informace o zpracování jeho osobních údajů.
Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.
Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například
smluvních vztahů.
Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování
údajů, například smluvních vztahů.
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Žádost subjektu údajů vyřizuje správce bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve
výjimečných případech do 2 měsíců.
Informace poskytnuté subjektům údajů se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou
žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují,
může ředitel školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět.
Zjevnou nedůvodnost dokládá správce.
Právo na konzultace se správcem ve všech záležitostech souvisejících s výkonem práv a se
zpracováním jejich OÚ.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu pokud se domnívá, že zpracováním jeho OÚ je porušeno
obecné nařízení.

Informace o zpracování osobních údajů:
Důvody zpracování osobních údajů:
Osobní údaje můžeme zpracovávat pouze:
•
•
•
•

na základě právního předpisu
na základě oprávněného zájmu
na základě plnění smlouvy
na základě souhlasu

Osobní údaje zpracovávané na základě právního předpisu
•
•

zaměstnanecká agenda
daňová agenda

Osobní údaje zpracovávané na základě smlouvy
•
•
•

rezervace vstupenek registrovaných či neregistrovaných uživatelů
smluvní vztahy s pronajímateli, s dodavateli
smluvní vztahy s účinkujícími

Osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu (???)
•
•

záznamy z kamerového systému školy pořizované za účelem bezpečnosti a ochrany
majetku
propagace programové nabídky MKK Hlinečan

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu
•

obrazová dokumentace akcí

Zabezpečení osobních údajů:
MKK Hlinečan jako správce používá odpovídající organizační a technické zabezpečení osobních údajů.
Vedoucí MKK důsledně zakazuje předávání osobních údajů třetím osobám.
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