INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SUBJEKTU ÚDAJŮ
podle článků 13 a 14 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 (dále též „Obecné nařízení o ochraně osobních
údajů“)
1. Správce osobních údajů – kontaktní údaje (čl. 13 odst. 1 písm. a), čl. 14 odst. 1 písm. a):
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO: 70 89 13 20
telefon: +420 577 043 111, ID datové schránky: scsbwku
(dále také „správce“)
2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů – kontaktní údaje (čl. 13 odst. 1 písm. b), čl. 14 odst.
1 písm. b):
Mgr. Ing. Zdeněk Vašátko, telefon: +420 577 043 580, e-mail: poverenec.oou@kr-zlinsky.cz
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
ID datové schránky: scsbwku,
3. Účel zpracování osobních údajů (čl. 13 odst. 1 písm. c), čl. 14 odst. 1 písm. c):
Udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje“.
4. Důvod poskytnutí osobních údajů (čl. 13 odst. 2 písm. e):
Podpora veřejného života ve Zlínském kraji ve veřejném zájmu v samostatné působnosti kraje.
Neposkytnutí osobních údajů subjektem údajů bude znamenat, že správce nebude moci zařadit
kandidáta do návrhů na ocenění.
5. Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí (čl. 14 odst. 2 písm. f):
Od předkladatele (navrhovatele), který osobní údaje kandidáta na titul (nominovaného) a své osobní
údaje uvádí v nominačním formuláři.
6. Právní základ pro zpracování (čl. 13 odst. 1 písm. c), čl. 14 odst. 1 písm. c):
Osobní údaje subjektu údajů - předkladatele (navrhovatele) a kandidáta na titul (nominovaného) poskytnuté správci prostřednictvím vyplněných nominačních formulářů jsou zpracovány bez souhlasu
subjektu údajů, jelikož právním základem pro zpracování je dle čl. 6 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení
o ochraně osobních údajů:
– zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu podložené ustanovením
§ 14 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
7. Kategorie dotčených osobních údajů (čl. 14 odst. 1 písm. d):
Osobní údaje kandidáta na titul (nominovaného):











Jméno a příjmení, titul
Datum a místo narození
Státní občanství
Adresa bydliště
Adresa pracoviště
Obor tradiční rukodělné výroby, ve kterém výrobce působí
Telefonní a e-mailový kontakt
Profesní životopis se zaměřením na péči o uchování tradic oboru
Informace o schopnosti předávat osvojené profesní znalosti a dovednosti následovníkům
Informace o účasti na přehlídkách, výstavách a specializovaných trzích tradičního lidového

Osobní údaje předkladatele (navrhovatele):





Jméno a příjmení, titul
Adresa bydliště
Telefonní a e-mailový kontakt
Podpis předkladatele

8. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy (čl. 13 odst. 2 písm. a), čl. 14 odst. 2 písm. a):
Osobní údaje budou dle Smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřenou mezi správcem
a zpracovatelem uloženy u zpracovatele (SMUH) po dobu 15 let (v souladu se skartační lhůtou pro
vyřízení spisu, která je dána Vnitřní směrnicí 01/05/2018 – Spisový a skartační řád Slováckého muzea
v Uherském Hradišti.
9. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů (čl. 13 odst. 1 písm. e), čl. 14 odst. 1 písm. e):
- Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace (IČO:00092126) –
zpracovatel osobních údajů
- členové Komise pro tradiční lidovou kulturu
- veřejnost (údaje mohou být zveřejněny na webových stránkách správce, ve výroční zprávě
správce, v brožuře Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje, nástěnkách a tiskovinách
správce a dalších médiích)
10. Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci (čl. 13 odst. 1 f),
čl. 14 odst. 1 f):
Správce osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci nepředává.
11. Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování (čl. 13 odst. 2 písm.
f), čl. 14 odst. 2 písm. g):
Nedochází.
12. Práva subjektu údajů (čl. 13 odst. 2 písm. b), d), čl. 14 odst. 2 písm. c), e):
V souladu s příslušnými ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů má subjekt údajů
právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají (čl. 15) nebo jejich opravu (čl.
16),popřípadě omezení zpracování (čl. 18), a vznést námitku proti zpracování (čl. 21). Tato výše
uvedená práva jsou limitována zákonnými povinnostmi správce při zpracování osobních údajů.
Subjekt údajů má také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce
při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Požadavky subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými
ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
PROJEVY OSOBNÍ POVAHY
Správce bude dále pořizovat a následně používat příležitostné fotografie, zvukový, obrazový nebo
zvukově obrazový záznam subjektu údajů („Projevy osobní povahy“) v souvislosti s jeho účastí na
slavnostním předávání titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje“. Účastí na slavnostním
předávání uděluje subjekt údajů správci svolení k pořizování svých Projevů osobní povahy a jejich šíření
obvyklými způsoby ve smyslu § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za účelem
propagace tohoto ocenění a s tím souvisejícímu nakládání s uvedenými projevy osobní povahy.
Obvyklým způsobem rozšiřování je myšleno zejména rozšiřování pomocí internetu – webových stránek
správce, Facebooku a dalších obdobných kanálů správce. V brožuře Mistr tradiční rukodělné výroby
Zlínského kraje vydané krajem mohou být zveřejněny příležitostně pořízené fotografie subjektu údajů.
Správce je zároveň oprávněn předávat uvedené Projevy osobní povahy médiím pro účely mediálního
pokrytí slavnostního předávání ocenění. Nesouhlas s takovýmto pořizováním Projevů osobní povahy,
jejich šířením nebo nakládáním s nimi je možné vyjádřit kdykoliv u správce a na e-mailové adrese:
poverenec.oou@kr-zlinsky.cz.

