
 

Pravidla o zpracování osobních údajů  

 

Co jsou osobní údaje? 

Osobní údaje jsou informace o konkrétních lidech. Může jít o různé druhy informací. Vždy ale musí být 

jasné, koho se tyto informace týkají. Takovým osobním údajem je například jméno a adresa určitého 

člověka. 

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává? 

RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ, IČO 45251002, se sídlem Škrétova 44/6, 

120 00 Praha.  

Jaké osobní údaje budeme zpracovávat?  

Zpracování se týká Vašeho jména, příjmení, organizace a e-mailové adresy (tato není povinná), a to pro 

účely administrace Vaší účasti na konferenci s názvem Média dětem, média s dětmi, která se uskuteční 

dne 1. června 2022 v rámci 62. ročníku mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ZLÍN FILM 

FESTIVAL 2022 (dále „Konference“).  

K jakému účelu budou osobní údaje využity? 

Osobní údaje budou zpracovány výlučně pro účely administrace procesů spojených s registrací Vaší 

osoby na konferenci. Toto zpracování provádíme na základě oprávněného zájmu. 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v listinné i v elektronické podobě. Na základě těchto údajů 

nebudou činěna žádná rozhodnutí výlučně automatizovanými prostředky.  

Jak dlouho budou osobní údaje zpracovány? 

Zpracování osobních údajů v rámci registračního systému na webových stránkách bude probíhat  

do 3. 6. 2022 a následně budou z tohoto systému smazány.  

Osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení budou dále zpracovány v informačním systému EIS JASU  

a v listinné podobě pro účely evidence účetního dokladu a prokazatelnosti nákladů dle zákona  

č. 563/1991, o účetnictví a dle zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,  

a to po dobu 5 let, dle aktuálního znění vnitřního předpisu – Spisového řádu. Po tomto datu budou 

poskytnuté osobní údaje protokolárně zlikvidovány.  

Kdo bude příjemcem Vašich osobních údajů? 

Příjemcem Vašich osobních údajů bude výhradně Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, IČO 

45251002, se sídlem Škrétova 44/6, 120 00 Praha. Vaše osobní údaje nebudeme předávat žádnému 

dalšímu subjektu, ani mimo země Evropské unie nebo mezinárodní organizaci.  

Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva? 

V rámci mezí stanovených právními předpisy1 máte právo požadovat po nás přístup k Vašim osobním 

údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost 

údajů. V případě uplatnění Vašich práv se prosím obracejte na e-mail: konference@rrtv.cz 

 

 
1 Tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES). 
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Budou Vaše osobní údaje v bezpečí? 

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Zavedli jsme proto obecně uznávané standardy 

technické a organizační bezpečnosti a další opatření nezbytná pro dosažení souladu s příslušnými 

předpisy a normami upravujícími zpracování osobních údajů. Vyžadujeme také po našich 

zaměstnancích, aby tato pravidla dodržovali v rámci svých každodenních pracovních aktivit.  

Kde můžete podat stížnost na zpracování osobních údajů? 

Pokud budete mít výhrady k zpracování osobních údajů, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu 

osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO: 70837627, Tel.: +420 234 665 111,  

web: https://www.uoou.cz 

https://www.uoou.cz/

