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Informování veřejnosti o zpracování osobních údajů 

Vážený čtenáři. Jsme divadelním studiem malým, ale nepodceňujeme žádné právní aspekty 

týkající se provozu takového divadla. A jednou z důležitých oblastí je ochrana osobních údajů, se 

kterými pracujeme. 

V následujícím dokumentu předkládáme veškeré účely zpracování osobních údajů. Abych byl 

konkrétnější: za jakým účelem osobní data sbíráme, co s daty děláme, na jak dlouho je 

uchováváme, co za data sbíráme a od koho, z jakého zdroje tato data máme a zda je předáváme 

třetím osobám. V seznamu níže uvádíme kompletní seznam.  

Zároveň je samozřejmě naší povinností každého informovat o jeho právech. Ať už jsou to umělci, 

se kterými spolupracujeme, či naši fanoušci, jimž zasíláme pravidelný newsletter. Ti všichni totiž 

mají: 

Právo na informace a přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR) 

Pokud nás o to požádáte, máme povinnost Vám vydat potvrzení o tom, zda o Vás osobní údaje 

zpracováváme či nikoliv. Pokud ano, musíme Vám k těmto informacím dát přístup (stejně jako 

k informacím, jak s Vašimi údaji nakládáme), a to prostřednictvím kopie.  

Právo na opravu (čl. 16 GDPR) 

Bez odkladu musíme na Vaši žádost opravit nepřesné či doplnit neúplné osobní údaje.  

Právo být zapomenut (čl. 17 GDPR) 

Nechcete, abychom Vaše údaje nadále zpracovávali? Pakliže neexistuje jiný právní účel, proč 

Vaše data mít (např. právní, daňové), jsme na Vaši žádost povinni bez odkladu data o Vás 

vymazat. 

Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) 
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Omezit zpracování Vašich osobních dat můžete požadovat např. v okamžiku, kdy jste nalezli 

nepřesnosti, které jsme ještě nestihli opravit.  

Oznamovací povinnost správce ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování (čl. 19 GDPR) 

Pakliže provedeme ve Vašich údajích na Vaši žádost změny, budeme o nich informovat další 

příjemce (např. správu sociálního zabezpečení, pakliže jste naším zaměstnancem :-)) Máte právo 

si u nás vyžádat seznam těchto příjemců.  

Právo přenositelnost osobních údajů (20 GDPR) 

Na Vaši žádost Vám poskytneme výpis osobních dat, která o Vás vedeme. Máte právo takto 

generovaná data poskytnout jakémukoliv dalšímu subjektu. 

Právo vznést námitku (čl. 21 GDPR) 

Kdykoliv máte možnost vznést námitku proti nám pracovávaných Vašich dat. Do doby, než 

prokážeme zákonné důvody, které nás ke zpracování vedou, musíme zpracování dat přerušit. 

Pakliže právní důvody neexistují, Vaší námitce musíme vyhovět.  

Automatizované rozhodování včetně profilování (čl. 22 GDPR) 

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném 

zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky. 

Právo podat stížnost dozorovému orgánu 

Máte právo se samozřejmě se stížnostmi obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu 

osobních údajů: www.uoou.cz. 

 

A k jakým účelům tedy osobní data zpracováváme? 

  

http://www.uoou.cz/
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Účel zpracování údajů PROPAGACE KULTURNÍCH EVENTŮ 

Správce údajů Nový příběh, zapsaný spolek 
Sídlo: č.p. 8, 747 87 Svatoňovice 
IČO: 08121303 

Zástupce správce Není 

Pověřenec pro ochranu osobních 
údajů 

Není 

Zpracovatel Není 

Způsob zpracování shromažďování, vyhledávání, používání, blokování, likvidace, 
výmaz, zničení, ukládání na nosiče dat, zaznamenávání, třídění, 
srovnávání, uspořádávání, organizování, oprava, úprava, 
pozměňování, změna, výměna, doplnění, zpřístupňování, 
zveřejňování. 

Doba uchování Po dobu trvání souhlasu či autorských práv autorů a výkonných 
umělců 

Prostředky Výpočetní technika, kartony/šanony 

Kategorie údajů Osobní údaje 
Citlivé osobní údaje nejsou zpracovávány 

Výčet konkrétních údajů Jméno, příjmení, role, fotografický a audiovizuální záznam výkonu 

Subjekt údajů Spolupracující umělci (zaměstnanci, hosté, dobrovolníci) 

Zdroje osobních údajů Od subjektu údajů 

Příjemci údajů z ČR a členských států Tiskárny pořizující propagační materiály, média, poskytovatel 
webhostingu, veřejnost, poskytovatelé dotací a grantů, partneři 
správce  

Příjemci údajů mimo EU Správce nemá v úmyslu poskytovat údaje příjemcům ze států mimo 
EU 

Informace týkající se použitého 
postupu při automatizovaném 
rozhodování 
(profilování) jakož i významu a 
předpokládaných důsledků takového 
zpracování pro 
subjekt údajů: 

Správce nezpracovává osobní údaje tímto způsobem a neprovádí 
profilování 

Právní základ pro zpracování 
osobních údajů 

Správce zpracovává osobní údaje na základě písemného souhlasu 
subjektu údajů, zároveň má povinnost uvádět jména umělců na 
základě Osobnostních práv dle Autorského zákona.  
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Účel zpracování údajů PRODUKCE KULTURNÍCH EVENTŮ 

Správce údajů Nový příběh, zapsaný spolek 
Sídlo: č.p. 8, 747 87 Svatoňovice 
IČO: 08121303 

Zástupce správce Není 

Pověřenec pro ochranu osobních 
údajů 

Není 

Zpracovatel Není 

Způsob zpracování shromažďování, vyhledávání, používání, blokování, likvidace, 
výmaz, zničení, ukládání na nosiče dat, zaznamenávání, třídění, 
srovnávání, uspořádávání, organizování, oprava, úprava, 
pozměňování, změna, výměna, doplnění, zpřístupňování 

Doba uchování 10 let 

Prostředky Výpočetní technika, kartony/šanony 

Kategorie údajů Osobní údaje 
Citlivé osobní údaje nejsou zpracovávány 

Výčet konkrétních údajů Jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, rodné číslo, 
bankovní účet 

Subjekt údajů Spolupracující umělci a další osoby v produkčně-technickém zázemí 

Zdroje osobních údajů Od subjektu údajů 

Příjemci údajů z ČR a členských států Orgány veřejné správy, poskytovatelé dotací 

Příjemci údajů mimo EU Správce nemá v úmyslu poskytovat údaje příjemcům ze států mimo 
EU 

Informace týkající se použitého 
postupu při automatizovaném 
rozhodování 
(profilování) jakož i významu a 
předpokládaných důsledků takového 
zpracování pro 
subjekt údajů: 

Správce nezpracovává osobní údaje tímto způsobem a neprovádí 
profilování 

Právní základ pro zpracování 
osobních údajů 

Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou 
je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před 
uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. 
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Účel zpracování údajů ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ O PROGRAMU STUDIA G 

Správce údajů Nový příběh, zapsaný spolek 
Sídlo: č.p. 8, 747 87 Svatoňovice 
IČO: 08121303 

Zástupce správce Není 

Pověřenec pro ochranu osobních 
údajů 

Není 

Zpracovatel Není 

Způsob zpracování shromažďování, vyhledávání, používání, blokování, likvidace, 
výmaz, zničení, ukládání na nosiče dat, zaznamenávání, třídění, 
srovnávání, uspořádávání, organizování, oprava, úprava, 
pozměňování, změna, výměna, doplnění, zpřístupňování, 
konzultace, šíření 

Doba uchování Po dobu trvání souhlasu 

Prostředky Výpočetní technika 

Kategorie údajů Osobní údaje. Citlivé osobní údaje nejsou zpracovávány. 

Výčet konkrétních údajů Jméno, příjmení, telefonní číslo, email, funkce, bydliště 

Subjekt údajů Návštěvníci programu. Osoby zastupující partnery/donátory. 

Zdroje osobních údajů Od subjektu údajů 

Příjemci údajů z ČR a členských států Správce nemá v úmyslu poskytovat údaje příjemcům z ČR a 
členských států 

Příjemci údajů mimo EU Správce nemá v úmyslu poskytovat údaje příjemcům ze států mimo 
EU 

Informace týkající se použitého 
postupu při automatizovaném 
rozhodování 
(profilování) jakož i významu a 
předpokládaných důsledků takového 
zpracování pro 
subjekt údajů: 

Správce nezpracovává osobní údaje tímto způsobem a neprovádí 
profilování 

Právní základ pro zpracování 
osobních údajů 

Správce zpracovává osobní údaje na základě písemného souhlasu 
subjektu údajů, příp. je zpracování nezbytné pro účely plnění 
smlouvy. 
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Účel zpracování údajů PRONÁJMY PROSTOR 

Správce údajů Nový příběh, zapsaný spolek 
Sídlo: č.p. 8, 747 87 Svatoňovice 
IČO: 08121303 

Zástupce správce Není 

Pověřenec pro ochranu osobních 
údajů 

Není 

Zpracovatel Není 

Způsob zpracování shromažďování, vyhledávání, používání, blokování, likvidace, 
zničení, ukládání na nosiče dat, zaznamenávání, třídění, 
srovnávání, uspořádávání, organizování, oprava, úprava, 
pozměňování, změna, výměna, doplnění 

Doba uchování 10 let 

Prostředky Výpočetní technika, kartotéky/šanony 

Kategorie údajů Osobní údaje 
Citlivé osobní údaje nejsou zpracovávány 

Výčet konkrétních údajů Jméno, příjmení, telefonní číslo, email, funkce, bydliště, datum 
narození, rodné číslo, titul, číslo osobního dokladu, bankovní 
spojení 

Subjekt údajů Nájemci prostor 

Zdroje osobních údajů Od subjektu údajů, z veřejných rejstříků (př. Veřejný rejstřík a 
Sbírka listin) 

Příjemci údajů z ČR a členských států Orgány veřejné správy, poskytovatelé dotací 

Příjemci údajů mimo EU Správce nemá v úmyslu poskytovat údaje příjemcům ze států mimo 
EU 

Informace týkající se použitého 
postupu při automatizovaném 
rozhodování 
(profilování) jakož i významu a 
předpokládaných důsledků takového 
zpracování pro 
subjekt údajů: 

Správce nezpracovává osobní údaje tímto způsobem a neprovádí 
profilování 

Právní základ pro zpracování 
osobních údajů 

Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou 
je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před 
uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.  
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Účel zpracování údajů KOMUNIKACE S DÁRCI 

Správce údajů Nový příběh, zapsaný spolek 
Sídlo: č.p. 8, 747 87 Svatoňovice 
IČO: 08121303 

Zástupce správce Není 

Pověřenec pro ochranu osobních 
údajů 

Není 

Zpracovatel Není 

Způsob zpracování shromažďování, vyhledávání, používání, blokování, likvidace, 
výmaz, zničení, ukládání na nosiče dat, zaznamenávání, třídění, 
srovnávání, uspořádávání, organizování, oprava, úprava, 
pozměňování, změna, výměna, doplnění, zpřístupňování, 
konzultace 

Doba uchování Po dobu trvání souhlasu 

Prostředky Výpočetní technika, kartotéky/šanony 

Kategorie údajů Osobní údaje 
Citlivé osobní údaje nejsou zpracovávány 

Výčet konkrétních údajů Jméno, příjmení, telefonní číslo, email, bydliště, bankovní spojení 

Subjekt údajů Dárci 

Zdroje osobních údajů Od subjektu údajů 

Příjemci údajů z ČR a členských států Správce nemá v úmyslu poskytovat údaje příjemcům z ČR a 
členských států 

Příjemci údajů mimo EU Správce nemá v úmyslu poskytovat údaje příjemcům ze států mimo 
EU 

Informace týkající se použitého 
postupu při automatizovaném 
rozhodování 
(profilování) jakož i významu a 
předpokládaných důsledků takového 
zpracování pro 
subjekt údajů: 

Správce nezpracovává osobní údaje tímto způsobem a neprovádí 
profilování 

Právní základ pro zpracování 
osobních údajů 

Správce zpracovává osobní údaje na základě písemného souhlasu 
subjektu údajů. 
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Účel zpracování údajů ÚČETNÍ DOKLADY 

Správce údajů Nový příběh, zapsaný spolek 
Sídlo: č.p. 8, 747 87 Svatoňovice 
IČO: 08121303 

Zástupce správce Není 

Pověřenec pro ochranu osobních 
údajů 

Není 

Zpracovatel Není 

Způsob zpracování shromažďování, vyhledávání, používání, blokování, likvidace, 
výmaz, zničení, ukládání na nosiče dat, zaznamenávání, třídění, 
srovnávání, uspořádávání, organizování, oprava, úprava, 
pozměňování, změna, výměna, doplnění, zpřístupňování, 
konzultace 

Doba uchování 10 let 

Prostředky Výpočetní technika, kartotéky/šanony 

Kategorie údajů Osobní údaje 
Citlivé osobní údaje nejsou zpracovávány 

Výčet konkrétních údajů Jméno, příjmení, IČ, DIČ, adresa, bankovní účet, kontaktní údaje 

Subjekt údajů Dodavatelé, odběratelé 

Zdroje osobních údajů Od subjektu údajů, z veřejných rejstříků (př. Veřejný rejstřík) 

Příjemci údajů z ČR a členských států Správce nemá v úmyslu poskytovat údaje příjemcům z ČR a 
členských států 

Příjemci údajů mimo EU Orgány veřejné správy, poskytovatelé dotací 

Informace týkající se použitého 
postupu při automatizovaném 
rozhodování 
(profilování) jakož i významu a 
předpokládaných důsledků takového 
zpracování pro 
subjekt údajů: 

Správce nezpracovává osobní údaje tímto způsobem a neprovádí 
profilování 

Právní základ pro zpracování 
osobních údajů 

Správce zpracovává osobní údaje z důvodu splnění právní 
povinnosti, která mu vyplývá ze zákona o účetnictví a dalších 
daňových předpisů. 

 


