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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE  

1.1 Správcem Vašich osobních údajů (dále jen „správce“) je spolek DECHOVÝ ORCHESTR 

MLADÝCH Roudnice nad Labem, z.s., sídlem Tylova 1376, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 

46771212 (dále jen „DOM“). 

1.2 Kontaktní údaje DOM jsou následující:  

(a) adresa pro doručování: Tylova 1376, 413 01 Roudnice nad Labem;  

(b) adresa elektronické pošty: beata.krupova@seznam.cz .  

 

1.3 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

1.4 Vaším kontaktním místem je zkušebna DOM, a to v době zkoušek celého orchestru a v době 

dělených zkoušek.  

2. ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

2.1 Účely zpracování Vašich osobních údajů jsou: 

(a) evidence Vašeho členství či jiné účasti v DOM, přičemž právním základem tohoto 

zpracování je, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem 

nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 

1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

(dále jen „nařízení“); a 

(b) evidence a zveřejňování Vašich uměleckých a kulturních aktivit (včetně evidence účasti na 

koncertech, vystoupeních, soutěžích, společenských a kulturních aktivitách), přičemž 

právním základem tohoto zpracování je, že toto zpracování je nezbytné pro účely 

oprávněných zájmů správce či třetí strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení.  

 

2.2 Kategorie osobních údajů zpracovávané pro jednotlivé účely zpracování jsou uvedeny v příloze č. 1 

této informace. 

2.3 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 

nařízení. 

3. OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SPRÁVCE NEBO TŘETÍ STRANY 

3.1 Evidence a zveřejňování Vašich uměleckých a kulturních aktivit (včetně evidence účasti na 

zkouškách orchestru, na koncertech, vystoupeních, soutěžích, společenských a kulturních aktivitách) 

je založeno na oprávněných zájmech správce či třetí strany. Takovou třetí stranou mohou být 

zejména pořadatelé společenských či kulturních akcí, soutěží, vystoupení a subjekty zabývající se 

zpravodajstvím nebo publicistikou. Zpracování osobních údajů těmito subjekty a správcem 
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k uvedenému účelu je nezbytné k plnění předmětu jejich činnosti (a je jejich oprávněným zájmem). 

Vaše zájmy na ochraně těchto informací nepřevažují nad oprávněnými zájmy správce, třetích stran 

a veřejnosti na evidenci kulturních a společenských událostí, včetně jednotlivých uměleckých 

výkonů a identifikace účastníků hudebních, kulturních a společenských akcí a uměleckých soutěží, a 

na informování veřejnosti o průběhu a výsledcích hudebních, kulturních a společenských akcí a 

uměleckých výkonů. 

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

4.1 Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely dle čl. 2.1(a) budou zpracovávány po dobu trvání Vašeho 

členství v DOM, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných 

právních předpisů. 

4.2 Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely dle čl. 2.1(b) budou zpracovávány bez časového omezení, 

nejdéle však po dobu trvání oprávněného zájmu správce či třetí osoby dle čl. 3. 

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

5.1 Dalšími příjemci Vašich osobních údajů mohou být dirigenti a kulturní vedoucí, včetně osob, 

v rámci kterých dirigenti a kulturní vedoucí působí, subjekty zabývající se zpravodajstvím nebo 

publicistikou, subjekty zajišťující technické či organizační služby pro správce a dále orgány veřejné 

moci zejména v souvislosti s poskytovanými dotacemi.  

5.2 Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely dle čl. 2.1(b) mohou být zveřejněny. 

5.3 Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo 

mezinárodní organizaci. 

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 

6.1 Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním 

údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, 

právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich 

osobních údajů. 

6.2 Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno 

nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. 

6.3 Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným 

předpokladem pro členství v DOM a pro plnění jeho cílů. Bez poskytnutí Vašich osobních údajů 

není možné se stát členem DOM.  

6.4 Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci (a to 

v případech, kdy je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu). Tímto však 

není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš 

souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat napsáním zprávy elektronickou poštou na 

adresu správce: beata.krupova@seznam.cz.   

 

V Roudnici nad Labem dne 25.5.2018 

 

 

 

DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH Roudnice nad Labem, z.s. 

Mgr. Beáta Krůpová 

předseda DOM 
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PŘÍLOHA Č. 1 - KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH PRO JEDNOTLIVÉ 

ÚČELY 

 

 

1. Pro účely evidence Vašeho členství či jiné účasti v DOM dle čl. 2.1(a) mohou být 

zpracovávány zejména následující osobní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, rodné 

příjmení, adresa bydliště, místo narození, telefon, e-mailová adresa, rodné číslo, datum 

narození, pohlaví, státní příslušnost, informace o typu členství, velikost oblečení, velikost 

obuvi, výška, stupeň dovednosti přednesu na hudební nástroj, zařazení do hudební sekce, 

fotografie a videa, umělecké výkony, e-mailová adresa a telefon zákonného zástupce. 

 

 

2. Pro účely evidence a zveřejňování uměleckých a kulturních aktivit dle čl. 2.1(b) mohou být 

zpracovávány zejména následující osobní údaje: Vaše jméno, příjmení, rodné příjmení, adresa 

bydliště, místo narození, datum narození, pohlaví, státní příslušnost, výška, velikost oblečení, 

velikost obuvi, fotografie a videa, umělecké výkony, audiozáznamy, videozáznamy. 

 

 

 

 

 


