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Zásady zpracování osobních údajů 
 

Základní ustanovení 
1. „Správcem” osobních údajů podle Čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady            

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a           

o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je Josef Cach, sídlem Svídnice 88, PSČ              
538 24, IČ: 09826769, zapsaný v Živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem          

Chrudim (dále jen „Tvůrce“). 

2. „Osobními údaji“ ve smyslu Čl. 4 odst. 1 GDPR se rozumí veškeré informace o              
identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jíž je fyzická osoba, kterou lze přímo či             

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,         
identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků             

fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity         
této fyzické osoby. 

Zpracovávané osobní údaje 
3. Tvůrce zpracovává Osobní údaje, které mu byly poskytnuty Přispěvatelem. 

4. Zpracovanými údaji jsou jméno a příjmení Přispěvatele; kontaktní údaje, zejména e-mail;           
číslo účtu Přispěvatele a výše Příspěvku. 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 
5. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

a. z nezbytnosti pro splnění právní povinnosti 

b. z nezbytnosti pro přípravu a splnění závazku ze smlouvy 

c. z nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů Tvůrce 
d. Na základě odvolatelného, informovaného, jednoznačného a svobodného souhlasu 

6. Účelem zpracování osobních údajů je 
a. výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Přispěvatelem a           

Tvůrcem; vyžadované údaje jsou nutné pro platné uzavření smlouvy a umožnění           

plnění závazků z ní vyplývající oběma stranám. Bez poskytnutí osobních údajů není            
možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Tvůrce  plnit. 



Doba uchovávání údajů 
7. Tvůrce uchovává 

a. údaje nezbytné pro splnění smlouvy po dobu nezbytnou ve smyslu Čl. 5 odst. 1 (e)               

GDPR od vydání posledního daňového dokladu nebo potvrzení vztahujícího se ke           

smlouvě (rezervaci, objednávce, nákupu) 
b. údaje zpracovávané Tvůrcem pro splnění povinností uložených zákonem, zvláště         

smlouvy, faktury a další účetní a daňové doklady s identifikačními a kontaktními           
údaji, zpracovává Tvůrce po dobu nezbytně nutnou, nestanoví-li příslušný právní          

předpis jinak. 

8. Pokud je zahájeno před uplynutím jakékoli z výše uvedených lhůt soudní, trestněprávní,           
správní či jiné obdobné řízení, zpracovává Tvůrce osobní údaje po celou dobu trvání             

takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jejich skončení. 
9. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Tvůrce osobní údaje odstraní z evidence. 

Příjemci osobních údajů 
10.Tvůrce je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje v souladu s ustanoveními těchto          

Podmínek. 
11.Tvůrce je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů osobu pověřenou, zejména pro           

účely plnění z uzavřené smlouvy a nutné či vhodné komunikace s Přispěvateli. 
12.Tvůrce nepředá osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní             

organizaci. 

Práva Přispěvatele 
13.Za podmínek stanovených v GDPR má Přispěvatel 

a. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR 

b. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.            
18 GDPR 

c. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR 
d. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR 

e. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR 

f. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na e-mail          
mail@filmkoza.cz 

14.Dále Přispěvatel právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se             
domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů. 

Podmínky zabezpečení osobních údajů 



15.Tvůrce tímto prohlašuje, že přijal veškerá vhodná opatření k zabezpečení poskytnutých          
osobních údajů, zejména technického a organizačního charakteru. 

16.Tvůrce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

 
Závěrečná ustanovení 

 
17.Tyto zásady jsou platné a účinné od 1. 3. 2021. 

 


