Obecná pravidla zpracování osobních údajů a stanovení práv subjektů údajů
Milí divadelní přátelé,
Slovácké divadlo Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem Tyršovo nám. 480, 686 01
Uherské Hradiště, IČ: 00094846, www.slovackedivadlo.czjako správce osobních údajů (dále jen
„správce“) Vám v souladu s čl. 12 a násl. 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
poskytuje níže uvedené informace o zpracování osobních údajů.
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2. Subjekt údajů - stávající zákazníci (diváci, předplatitelé), potenciální zákazníci
3. Subjekt údajů - obchodní partneři
4. Subjekt údajů - uchazeči o zaměstnání
5. Subjekt údajů - žadatelé o informace
6. Provoz kamerového systému
7. Informace o právech subjektů údajů

1. Subjekt údajů - hostující (externí) umělci
Forma, účel, právní základ a doba zpracování
A. Osobní údaje jsou zpracovávány formou evidence uměleckých smluv s autory a výkonnými umělci
za účelem smluvního podložení plnění ze strany autorů a umělců a shromáždění podkladů pro plnění
souvisejících právních povinností organizace po dobu vyplývající z příslušné právní úpravy.
B. Osobní údaje jsou zpracovány v rámci propagačních/marketingových kanálů na základě uzavřené
smlouvy a oprávněného zájmu organizace, a mimo to archivovány v archivu divadla. V případě tohoto
zpracování lze předpokládat soulad oprávněného zájmu správce se zájmem subjektu údajů.
Zpracovávané údaje, příjemci údajů
A. V rámci zpracování je nakládáno s údaji, které jsou součástí uzavřené smlouvy - identifikačními a
kontaktními údaji, údaji pro výpočet odvodů a daní, údaji o výši honoráře, údaji o bankovním spojení.
Údaje mohou být předávány orgánům veřejné správy, příp. dalším subjektům dle platné legislativy.
B. Zpracování se týká identifikačních údajů umělců (jméno, příjmení, pseudonym), fotografií,
audiovizuálního záznamu. Mezi příjemci údajů mohou být typicky novináři, pořadatel kulturních služeb,
provozovatelé sociálních sítí, online služeb a kulturních webů.

2. Subjekt údajů - stávající zákazníci (diváci, předplatitelé), potenciální zákazníci
Forma, účel, právní základ a doba zpracování

A. Osobní údaje jsou zpracovávány v rámci prodejního systému po dobu registrace v systému, a dále
formou samostatné evidence předplatitelů. V případě nákupu bez registrace a nákupu předplatného
jsou údaje uchovány po dobu 5 let od uskutečnění nákupu. Právním základem zpracování je smlouva
(zakoupení vstupenky, předplatného). Účelem je ulehčení nákupu pomocí registrace v prodejním
systému, rezervace a potvrzení nákupu, prodej vstupenek a informování o možných změnách
nakoupených služeb, evidence předplatitelů a jejich informování o představeních, na něž se vztahuje
zakoupené předplatné.
B. Osobní údaje (emailová adresa) jsou zařazeny do databáze kontaktů, do které jsou zahrnuty osoby,
které udělily organizaci souhlas se zasíláním informací o pořádaných akcích pomocí newsletterů. Po
uplynutí lhůty 5 let od posledního nákupu nebo udělení souhlasu je nutno získat/obnovit souhlas.
Právním základem zpracování je smlouva a navazující oprávněný zájem správce, resp. souhlas
subjektu údajů. Účelem je informování stávajících a potenciálních zákazníků o připravovaných
představeních a akcích. Z odběru novinek se subjekt údajů kdykoli může odhlásit.
C. Osobní údaje diváků (fotografie publika, typicky v případě premiér, derniér, slavnostních uvedení,
speciálních akcí) mohou být příležitostně zpracovávány také v rámci archivní dokumentace a
propagace činnosti organizace v jejím oprávněném zájmu po dobu nezbytně nutnou dle účelu
zpracování. Souhlas se zveřejněním fotografie, na které jsou zachyceni diváci, není od diváků
vyžadován pro skupinové fotografie, které nejsou primárně cíleny na zachycení jednotlivce.
Zpracovávané údaje, příjemci/zpracovatelé údajů
A. V rámci zpracování je nakládáno s údaji, které jsou zadány subjektem údajů do prodejního systému
- identifikačními a kontaktními údaji (jméno, příjmení, telefon, email). Údaje zpracovává provozovatel
vstupenkového SW / prodejního systému. V případě zakoupení předplatného se jedná o identifikační a
kontaktní údaje, které předplatitel předal organizaci pro uskutečnění nákupu. V případě nákupu na
fakturu zákazník předává také další fakturační údaje (adresa/sídlo, IČ a další).
B. V rámci zpracování je nakládáno s emailovou adresou subjektu údajů.
C. Zpracovávaným osobním údajem je podobizna diváka jako součást fotodokumentace představení.
Příjemcem fotografických materiálů sloužícím k propagaci mohou být novináři, provozovatelé
sociálních sítí, online služeb, kulturních webů.
3. Subjekt údajů - obchodní partneři
Forma, účel, právní základ a doba zpracování
Osobní údaje jsou zpracovávány formou (a zároveň za účelem) evidence smluv a účetních dokladů po
dobu vyplývající z platné legislativy, resp. po dobu trvání smlouvy, právním základem zpracování je
smlouva.
Zpracovávané údaje, příjemci/zpracovatelé údajů
Zpracovávané údaje se skládají z údajů odběratelů, dodavatelů, příp. jimi pověřených osob. Jedná se o
identifikační údaje (jméno, příjmení, název společnosti, adresa, sídlo, IČ, DIČ, plátce/neplátce DPH,

údaje o registraci v OR, RŽP apod.), kontaktní údaje (telefon, e-mail, adresa), bankovní spojení,
identifikaci zastupující/jednající/ oprávněné/odpovědné osoby (jméno, příjmení, pozice, podpis),
identifikace kontaktní/ pověřené osoby pro potřeby plnění smlouvy (jméno, příjmení, telefon, email,
pracovní pozice). Údaje o fyzické osobě jednající v rámci podnikatelské činnosti mohou být dle
požadavků legislativy uveřejněny ve veřejném registru smluv MV ČR (https://smlouvy.gov.cz/).
4. Subjekt údajů - uchazeči o zaměstnání
Forma, účel, právní základ a doba zpracování
Osobní údaje jsou zpracovávány formou vedení databáze uchazečů o zaměstnání. V průběhu
výběrového řízení je právním základem zpracování oprávněný zájem (zde lze předpokládat soulad
oprávněného zájmu správce se zájmem subjektu údajů, který údaje dobrovolně poskytl). Po ukončení
výběrového řízení jsou uchovávány pouze údaje uchazečů, kteří se dostavili na osobní pohovor a
udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a sice za účelem případného oslovení, pokud se
objeví další relevantní pracovní příležitost. Právním základem zpracování je tedy v tomto případě
souhlas subjektu údajů, udělený standardně na dobu 1 roku (lze dohodnout jinak). Údaje ostatních
uchazečů jsou bezprostředně po ukončení výběrového řízení skartovány.
Zpracovávané údaje, příjemci/zpracovatelé údajů
Údaje jsou uchovány v rozsahu, v jakém je uchazeč o zaměstnání poskytl organizaci v rámci
výběrového řízení. Mezi zpracovávané údaje patří identifikační a kontaktní údaje subjektů údajů
(jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefon, email), údaje o dosaženém vzdělání, kvalifikaci,
praxi, znalostech, dovednostech, příp. další údaje, dobrovolně předané uchazečem (např. rodinný stav,
národnost, státní příslušnost apod.).
5. Subjekt údajů - žadatelé o informace
Forma, účel, právní základ a doba zpracování
Osobní údaje jsou zpracovávány formou (a zároveň za účelem) vedení evidence žádostí o informace a
způsobu jejich vypořádání z titulu právní povinnosti po dobu 5 let.
Zpracovávané údaje, příjemci/zpracovatelé údajů
Údaje jsou uchovány v rozsahu, v jakém je žadatel o informace poskytnul organizaci v rámci své
žádosti. Jedná se o identifikační a kontaktní údaje subjektů údajů (jméno, příjmení, adresa, datum
narození, podpis, telefon, email), a dále o předmětu žádosti o informace.
6. Provoz kamerového systému
Forma, účel, právní základ a doba zpracování
A.
Osobní údaje jsou zpracovávány formou dohledu obsluhy vrátnice nad děním ve společných a
veřejně dostupných prostorách organizace, a dále formou nepřetržitého, prostého kamerového
záznamu s automatickým přepisem v cca dvoutýdenním cyklu. Právním základem tohoto zpracování je
oprávněný zájem organizace, který souvisí s účelem zpracování - zabezpečení majetku, bezpečnost
osob, řešení incidentů a uplatňování právních nároků. Subjekty údajů jsou informovány prostřednictvím
piktogramů u vstupu.
B.
Osobní údaje jsou zpracovávány formou dohledu obsluhy inspice nad děním na jevišti a v
hledišti pouze kamerovým systémem bez záznamu. Právním základem tohoto zpracování je oprávněný

zájem organizace, který souvisí s účelem zpracování - správné spuštění a organizace divadelního
představení. Subjekty údajů jsou informovány prostřednictvím piktogramů u vstupu.
Zpracovávané údaje, příjemci/zpracovatelé údajů
A.
Zpracovávané údaje mají podobu prostého obrazového záznamu. Případnými příjemci
záznamu jsou orgány činné v trestním řízení.
B.
Zpracovávané údaje mají podobu prostého průběžného snímání prostoru.
7. Informace o právech subjektů údajů
Subjekt údajů má ve vztahu ke svým osobním údajům právo na:
- přístup k osobním údajům,
- opravu nebo výmaz osobních údajů, je-li to přípustné vzhledem k účelu zpracování,
- odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, je-li to přípustné vzhledem k účelu zpracování,
- omezení zpracování osobních údajů,
- přenositelnost osobních údajů,
- podání stížnosti proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
Veškeré žádosti budou směřovány písemně na info@slovackedivadlo.czči na adresu správce správce
údajů: Slovácké divadlo Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Tyršovo nám. 480, 686 01
Uherské Hradiště.

V Uherském Hradišti dne 24. 05. 2018

