14|15 Baťův institut, příspěvková organizace

Informace o zpracování osobních údajů
SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
14I15 Baťův institut, příspěvková organizace, IČ: 72563346, e-mail: info@14-15.cz, tel: +420 573 032 111

REFERENT PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
BcA. Andrea Kočicová
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, e-mail: referent.oou@14-15.cz, tel: +420 736 505 423

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
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KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

DOBA ZPRACOVÁVÁNÍ osobních údajů a
PLÁNOVANÉ LHŮTY PRO VÝMAZ jednotlivých
kategorií údajů

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ, kterým byly nebo budou
osobní údaje zpřístupněny, vč. příjemců ve třetích
zemích nebo mezinárodních organizacích

EVIDENCE E-MAILOVÝCH
• Subjekt údajů udělil souhlas se
ADRES PRO ZASÍLÁNÍ
zpracováním svých osobních údajů
TÝDENNÍHO NEWSLETTERU pro jeden či více konkrétních účelů.
S PROGRAMEM 14|15
BAŤOVA INSTITUTU A
VYHODNOCOVÁNÍ JEJICH
EFEKTIVITY.

Identifikační údaje:
• e-mail
• cookies
• IP-adresa

• Každé tři roky (nejbližší 1. 1. 2021)

• Systém direct mailingového online systému
Mailchimp.com provozovaného společností The
Rocket Science Group, LLC, prostřednictvím jehož
je tvořena databáze kontaktů a rozesílány
newslettery a její subzpracovatelé.

OCHRANA MAJETKU A
OSOB

Identifikační a popisné údaje zaznamenané v
kamerovém systému
• Podoba
• Informace o pohybu a chování

• max. 7 kalendářních dní

• Orgánům činným v trestním řízení.
• Bezpečnostní agentuře.

• Není specifikováno.

• Široká veřejnost.

• Do zrušení registrace na rezervačním webu.
• V případě telefonických rezervací dle lhůt
stanovených ve Spisovém a skartačním řádu.

• Poskytovatel vstupenkového systému a jeho
technické podpory Perfect System, s.r.o..
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PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO
ZPRACOVÁNÍ

• Zpracování je nezbytné pro účely
oprávněných zájmů příslušného
správce či třetí strany, kromě
případů, kdy před těmito zájmy
mají přednost zájmy nebo základní
práva a svobody subjektu údajů
vyžadující ochranu osobních údajů,
zejména pokud je subjektem dítě.

PREZENTACE PŘÍSPĚVKOVÉ • Subjekt údajů udělil souhlas se
Identifikační údaje:
ORGANIZACE
zpracováním svých osobních údajů • fotografie a jiné (audio-video) záznamy
pro jeden či více konkrétních účelů.
• Zpracování je nezbytné pro účely
oprávněných zájmů příslušného
správce či třetí strany, kromě
případů, kdy před těmito zájmy
mají přednost zájmy nebo základní
práva a svobody subjektu údajů
vyžadující ochranu osobních údajů,
zejména pokud je subjektem dítě.
Subjekt je vždy o pořizování
záznamů informován a má
možnost vznést námitku.
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REZERVACE VSTUPENEK
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SMLOUVY A OBJEDNÁVKY
SLUŽEB
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• Zpracování je nezbytné pro plnění
smlouvy, jejíž smluvní stranou je
subjekt údajů nebo pro provedení
opatření přijatých před uzavřením
smlouvy na žádost tohoto subjektu
údajů.

Identifikační údaje:
• jméno a příjmení
Kontaktní údaje:
• e-mail
• telefon

• Zpracování je nezbytné pro
Fyzické osoby nepodnikající:
• Dle Spisového a skartačního řádu.
splnění právní povinnosti, která se • jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého
na správce vztahuje.
bydliště (rodné číslo, pokud to ukládá zvláštní zákon)
Fyzické osoby podnikající:
• jméno, příjmení, IČO, adresa sídla,
Fyzické osoby oprávněné jednat za právnickou osobu:
• jméno, příjmení,
Další údaje dle typu smlouvy (např.):
• kontaktní údaje – telefon, e-mail,
• bankovní spojení, číslo účtu.

VAŠE PRÁVA
a. požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,
b. subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním,
c. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u příspěvkové organizace jsou nepřesné),
d. požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
e. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
f. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste 14|15 Baťově institutu, příspěvkové organizaci poskytl/a,
g. podat stížnost u dozorového orgánu.

• Osobní údaje nejsou předávány či zpřístupňovány
jiným osobám.

