Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích,
příspěvková organizace
Hradiště 1, 336 01 Blovice
Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů
Já, níže podepsaný/á
Jméno a příjmení
………………………………………………………..……………………………………...................................
Bytem
………………………………………………………..……………………………………..................................
(dále jen „Subjekt údajů“)
uděluji tímto Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., se sídlem Hradiště 1, 336 01, Blovice, IČO:
00075710, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 753, emailový kontakt: muzeum@muzeum-blovice.cz (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním mých
osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:
1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
• jméno a příjmení,
• emailová adresa
• telefon
2. Účelem zpracování osobních údajů je:
Evidence účastníků soutěže Rok sametu (slavnostní vyhlášení v listopadu 2019) – žákovská a
studentská soutěž v kategorii: literární, fotosoutěž, reportáž – k 30. výročí sametové revoluce.
3. Doba zpracování osobních údajů je:
Pět let od udělení souhlasu.
4. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám.
Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že
výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.
V ………………………………… dne …………………………

…………………………………
podpis Subjektu údajů

*Poučení Subjektu údajů
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:
• osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše
uvedených podmínek,

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích,
příspěvková organizace
Hradiště 1, 336 01 Blovice
•
•
•
•

•

•

•

důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání
propagačních materiálů a pozvánek na akce Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo
možné,
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních
údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci
nebo třetím osobám,
Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo
požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě
omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů
k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že
Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
Subjekt údajů má právo na přístup, které mu umožňuje zjistit, zda a případně jaké údaje o jeho
osobě správce zpracovává a uchovává, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování
a příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny. Stejně tak má každý subjekt údajů právo
na kopie všech osobních údajů, které o něm správce zpracovává. Tím by však nikdy neměla
být dotčena práva ostatních (zejména právo na ochranu jejich osobních údajů, ale rovněž
se může jednat o ochranu duševního vlastnictví či obchodního tajemství), případně ohrožena
národní bezpečnost. Subjekty údajů také mají být informováni o tom, zda jsou jeho osobní údaje
využívány k automatickému rozhodování nebo profilování. V této souvislosti má subjekt údajů
právo dozvědět se také, jaké postupy, význam a předpokládané důsledky takové zpracování
může představovat.
Subjekt údajů má právo na opravu, které jim umožňuje dožadovat se nápravy v případě, kdy
zjistí, že evidované údaje jsou nesprávné, nepřesné nebo neúplné. Správce osobních údajů
musí zajistit provedení opravy bez zbytečného odkladu. Za tímto účelem správce zajistí vhodný
jednotný postup pro podávání a vyřizování žádostí, např. prostřednictvím online žádostí
o opravu.
Subjekt údajů má právo na výmaz (neboli právo být zapomenut), které umožňuje subjektu
údajů požadovat odstranění svých údajů z evidence správce, pokud nastane některý z těchto
případů:
•
Osobní údaje jsou evidovány a zpracovávány protiprávně, např. uplynula stanovená doba zpracování;
•
zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán, a zároveň neexistuje jiný právní důvod pro jejich
•
•
•

zpracování;
rodič nesouhlasí se zpracováním osobních dat svého dítěte (pokud se jedná o zpracování údajů na základě
souhlasu pro služby informační společnosti).
osobní údaje již nejsou pro účel, pro který byly uchovávány a zpracovávány, potřeba;
subjekt údajů vznese námitku proti zpracování založeném na oprávněných zájmech správce osobních
údajů a tyto oprávněné zájmy nepřeváží zájem na ochraně osobních údajů občana.

V případě uplatnění práva na výmaz je subjekt údajů oprávněn požadovat výmaz všech výskytů
a odkazů na jeho osobní údaje ve všech jejich kopiích.
• Subjekt údajů má právo na omezení zpracování, které ukládá správci osobních údajů omezit
zpracování osobních údajů občana z následujících důvodů:
•
Pokud subjekt údajů namítá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné, je možné požadovat omezení
•
•
•
•

•

zpracování na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů;
jestliže pro zpracování osobních údajů neexistuje právní základ, může subjekt údajů místo výmazu
požadovat omezení zpracování (tedy aby je správce po vymezenou dobu pouze uchoval, avšak jinak
nezpracovával);
ačkoli osobní údaje již nejsou potřeba pro vytyčený účel správce, mohou být i nadále potřebné
pro občana, např. pro obhajobu případných právních nároků;
jestliže subjekt údajů již vznesl námitku proti zpracování údajů, je oprávněn zároveň požadovat omezení
zpracování na dobu nutnou k ověření, zda oprávněné zájmy správce převáží nad zájmy subjektu údajů.

Subjekt údajů má právo vznést námitky, které jim umožňuje ohradit se proti zpracování jeho
osobních údajů, založeném na oprávněném nebo veřejném zájmu správce osobních údajů.
V případě námitek subjektu údajů má správce povinnost ověřit a řádně zdůvodnit, zda
oprávněné či veřejné zájmy převažují nad zájmy subjektu údajů na ochraně jeho osobních
údajů.
Subjekt údajů má právo na přenositelnost, které jim umožňuje získat své osobní údaje
ve strukturované strojově čitelné podobě. Rovněž může požadovat, aby tyto údaje byly předány

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích,
příspěvková organizace
Hradiště 1, 336 01 Blovice
přímo jinému správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné. Právo se však uplatní
pouze v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě.
Tato práva mohou občané uplatnit:
ústně – v sídle organizace
písemně – osobně v sídle organizace nebo poštou na adresu sídla organizace
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace
Hradiště 1
336 01 Blovice
e-mailem: muzeum@muzeum-blovice.cz
elektronickým podáním: muzeum@muzeum-blovice.cz
telefonicky na tel. čísle: 371 522 208
Lhůta na zpracování žádosti:
Žádosti budou zpracovány do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech
prodloužit o dva měsíce, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt
údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.
Postup k uplatnění těchto práv subjektu údajů:
1. Přijetí žádosti
2. Identifikace žadatele
3. Vyhodnocení žádosti
4. Rozhodnutí o žádosti
5. Výkon rozhodnutí
6. Informování žadatele

