
Všeobecné podmínky - ustanovení týkající se ochrany osobních údajů 

v rámci pořádání akcí Dramacentra Bezejména, z.s.  

1. Zpracování osobních údajů účastníka akcí Dramacentra Bezejména, z.s. a jeho zákonných zástupců  

1.1. Účastník (a jeho zákonný zástupce) je srozuměn s tím, že spolek je oprávněn za účelem plnění 

zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, rodné 

číslo, datum narození, trvalé a přechodné bydliště, emailová a doručovací adresa, telefonní spojení, 

údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze 

po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.  

1.2. Pro účely spojené s dopravou a ubytováním budou informace uvedené v čl. 1.1. v nezbytném 

rozsahu poskytnuty též dodavatelům (zejména hotelu a přepravní společnosti).  

1.3. Účastník (a jeho zákonný zástupce) bere na vědomí, že spolek je v rozsahu a za podmínek 

stanovených platnými právními předpisy povinen předat osobní údaje účastníka pro účely 

stanovené zákonem.  

1.4. Účastník (a jeho zákonný zástupce) bere na vědomí, že spolek bude zpracovávat jeho osobní údaje v 

rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání sdělení 

spojených s akcí, na kterou je účastník přihlášen. Tato sdělení je spolek oprávněn zasílat formou 

SMS, elektronické pošty, poštou, pomocí facebookové komunikace či sdělovat telefonicky.  

2. Využití fotodokumentace a videodokumentace účastníka akcí Dramacentra Bezejména, z.s.  

Účastník (a jeho zákonný zástupce) může souhlasit s tím, že  

2.1. spolek bude pořizovat fotografie účastníka během akce, které se účastník účastní 

2.2. tyto fotografie umístí na https://www.rajce.idnes.cz/, přičemž účastníci akce obdrží e-mailem heslo. 

Toto heslo budou mít všichni účastníci stejné, budou mít přístup ke všem fotografiím.  

2.3. některé z fotografií využije spolek v rámci propagačních materiálů, především na webových 

stránkách spolku 

3. Práva účastníka akcí Dramacentra Bezejména, z.s. a jeho zákonných zástupců  

Účastník (a jeho zákonný zástupce) bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:  

3.1. Souhlas s pořizováním fotografií může kdykoliv odvolat, a to podáním zaslaným pořadateli e-mailem 

na adresu miloslava.cechlovska@gmail.com 

3.2. Požadovat od spolku přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, 

popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování 

osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.  

https://www.rajce.idnes.cz/


3.3. Požadovat, aby spolek omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud účastník (a jeho zákonný 

zástupce) popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil 

přesnost jeho osobních údajů; nebo pokud zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale 

nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; nebo pokud spolek již nepotřebuje 

jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale účastník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu 

svých nároků; nebo pokud účastník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do 

doby, než bude ověřeno, zda oprávněné důvody spolku převažují nad oprávněnými důvody 

účastníka (a jeho zákonného zástupce). Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů účastníka, 

mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.  

3.4. Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.  

3.5. Získat od spolku kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je 

spolek povinen mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných 

osobních údajů: (I) účel zpracování; (II) kategorie osobních údajů, které zpracovává, (III) příjemci 

nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; (IV) plánovaná 

doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke 

stanovení této doby; (V) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů 

týkajících se účastníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; 

(VI) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (VII) skutečnost, že dochází k automatizovanému 

rozhodování, včetně profilování. 

3.6. Získat své osobní údaje, které spolek zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově 

čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (I) je zpracování osobních 

údajů účastníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (II) zpracování se 

provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá spolek osobní údaje účastníka jinému správci. 

Specifické podmínky - ustanovení týkající se ochrany osobních údajů 

v rámci pořádání akcí Dramacentra Bezejména, z.s. spojených s dotacemi 

V případě, že je akce (či pravidelná nebo dlouhodobá činnost) účastníka spojená s dotacemi, o čemž je 

účastník (a jeho zákonný zástupce) písemně spraven, platí „Všeobecné podmínky - ustanovení týkající se 

ochrany osobních údajů v rámci pořádání akcí Dramacentra Bezejména, z.s.“ (viz výše) s těmito změnami: 

1. Zpracování osobních údajů účastníka akcí Dramacentra Bezejména, z.s. a jeho zákonných zástupců  

1.1. Účastník (a jeho zákonný zástupce) je srozuměn s tím, že spolek je oprávněn za účelem plnění 

zákonných povinností vyplývajících z pravidel daného dotačního programu zpracovávat jeho osobní 



údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště. Tyto osobní údaje budou 

uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou.  

1.2. Pro účely spojené s plněním závazků daných pravidly dotačního programu budou informace 

uvedené v čl. 1.1. v nezbytném rozsahu poskytnuty též institucím poskytujícím dotaci. Tyto 

informace nebudou dohledatelné na veřejně přístupných zdrojích, institucím budou poskytovány 

pouze pro kontrolu plnění podmínek dotace. 

2. Využití fotodokumentace a videodokumentace účastníka akcí Dramacentra Bezejména, z.s.  

Účastník (a jeho zákonný zástupce) bere na vědomí, že  

2.1. Spolek bude pořizovat fotografie účastníka během akce, které se účastník účastní a která je spojena 

s dotací. 

2.2. Spolek tyto fotografie poskytne institucím poskytujícím dotaci, a to bez vazby na jména účastníků 

(fotografie nebude možné kompletovat se jmény účastníků a dalšími osobními údaji). 

2.3. Některé z fotografií využije spolek v rámci propagačních materiálů, především na webových 

stránkách spolku, tak, jak je jeho povinností v rámci pravidel publicity jednotlivých dotačních 

programů, a to bez vazby na jména účastníků (fotografie nebude možné kompletovat se jmény 

účastníků a dalšími osobními údaji). 

2.4. Právem účastníka (jeho zákonného zástupce) je požadovat vymazání určité fotografie z veřejně 

přístupných zdrojů (např. webové stránky spolku), a to písemně na adresu 

miloslava.cechlovska@gmail.com 

2.5. Součástí práce v projektech podpořených dotacemi může být fotodokumentace, videodokumentace 

nebo tvorba audiovizuálních a jiných materiálů dokumentujících práci v projektu. V tomto případě 

účastník tím, že se podílí na tvorbě těchto materiálů, automaticky souhlasí s jejich prezentací ve 

veřejně přístupných zdrojích (bez vazby na jméno a osobní údaje účastníka), na což je slovně 

upozorněn. Zákonný zástupce je v takovém případě informován o zapojení účastníka do projektu 

podpořeného dotací, nikoli o každém jednotlivém materiálu, který v rámci projektu vznikne. Takový 

materiál je majetkem spolku a smí být využit k prezentaci spolku a jeho aktivit, dále smí být součástí 

lekcí dramacentra, které jsou majetkem spolku a jsou veřejně dostupné. Pokud účastník (zákonný 

zástupce) se zapojením v tvorbě těchto materiálů nesouhlasí, může svůj nesouhlas oznámit před 

konáním akce na adrese miloslava.cechlovska@gmail.com  V takovém případě vedení spolku 

účastníkovi (zákonnému zástupci) vyhoví a sdělí, zda je i tak jeho účast na akci podpořené dotací 

možná. 



Specifické podmínky - ustanovení týkající se ochrany osobních údajů 

v rámci pořádání akcí Dramacentra Bezejména, z.s. spojených s koncertní či 

inscenační činností, tvorbou audiovizuálních záznamů a jinou veřejnou 

prezentací 

V případě, že je akce (či pravidelná nebo dlouhodobá činnost) účastníka spojená s vystupováním na 

veřejnosti (koncerty, divadelní představení), s inscenační činností, výrobou filmů a jinou činností svojí 

podstatou směřovanou veřejnosti, platí „Všeobecné podmínky - ustanovení týkající se ochrany osobních 

údajů v rámci pořádání akcí Dramacentra Bezejména, z.s.“ (viz výše) s těmito změnami: 

1. Zpracování osobních údajů účastníka akcí Dramacentra Bezejména, z.s. a jeho zákonných zástupců  

1.1. Účastník (a jeho zákonný zástupce) je srozuměn s tím, že spolek je oprávněn za účelem plnění 

zákonných povinností vyplývajících z dané činnosti zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu 

zejména: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště. Tyto osobní údaje budou uloženy pouze 

po dobu nezbytně nutnou.  

1.2. Pro účely spojené s danou činností budou informace uvedené v čl. 1.1. v nezbytném rozsahu 

poskytnuty též institucím podílejícím se na dané činnosti (organizátorům festivalů, soutěží atd.)  

2. Využití fotodokumentace, audiodokumentace a videodokumentace účastníka akcí Dramacentra 

Bezejména, z.s. 

Účastník (a jeho zákonný zástupce) bere na vědomí, že  

2.1. Spolek bude pořizovat fotografie účastníka během akce, které se účastník účastní (koncert, festival, 

přehlídka, divadelní vystoupení, tvorba filmu atd.). Pokud tyto fotografie vzniknou během vědomé 

prezentace účastníka na veřejnosti (koncert, přehlídka, festival, divadelní představení, tvorba filmu 

atd.), budou automaticky považované za majetek spolku. Souhlas s jejich uveřejněním je brán za 

automatický, pokud se účastník vědomě podílí na činnosti směřované veřejnosti. Tyto fotografie 

spolek využije pro prezentaci svoji i dané činnosti či akce na veřejnosti (webové stránky spolku, 

Facebook, youtube atd.) a jako součást propagačních materiálů. Tyto materiály nebudou propojené 

se jmény či osobními údaji účastníků. 

2.2. Spolek bude pořizovat audiozáznamy a videozáznamy z výše uvedených akcí (záznamy koncertů, 

záznamy inscenací, vytvořené filmy atd.). Pokud tyto materiály vzniknou během vědomé prezentace 

účastníka na veřejnosti (koncert, přehlídka, festival, divadelní představení, tvorba filmu atd.), budou 

automaticky považované za majetek spolku. Souhlas s jejich uveřejněním je brán za automatický, 

pokud se účastník vědomě podílí na činnosti směřované veřejnosti. Tyto materiály spolek využije 

pro prezentaci svoji i dané činnosti či akce na veřejnosti (webové stránky spolku, Facebook, youtube 



atd.) a jako součást propagačních materiálů. Tyto materiály nebudou propojené se jmény či 

osobními údaji účastníků. 

2.3. Účastník (zákonný zástupce) může sdělit svůj nesouhlas se zapojením do činnosti směřované 

veřejnosti, a to před započetím činnosti 

 

V Liberci dne 7. 3. 2018 

PhDr. Miloslava Čechlovská, předsedkyně spolku 
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