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Zásady ochrany osobních údajů 
 
 

Filmový klub Liberec 
Dětská televize Liberec 
Kašparova 73 
463 12 Liberec 25 
 
dále jen „správce“ 
 
Vážení členové a členky, rodiče, spolupracovníci, přátelé a podporovatelé kroužku 
Dětská televize Liberec,  
 
vážíme si důvěry, s kterou nám poskytujete své osobní údaje. Chceme vás seznámit 
s vašimi právy a poskytnout vám informace o tom, jak s vašimi údaji nakládáme.  
 
Velmi nám záleží na perfektně odvedené práci v rámci činnosti kroužku DTV, na 
naplňování našeho poslání a rozvoji mediální výchovy dětí a mládeže. Se stejnou 
péčí přistupujeme k bezpečnosti vámi poskytnutých osobních údajů.  
 
Podle Nařízení (EU) 2016/679 se stáváme správci osobních údajů.  Všechny údaje, 
které nám poskytujete, používáme výhradně v souvislosti s činností kroužku DTV, 
nešíříme je a nepředáváme nikomu, kdo k tomu nemá právo.  
 
Jaké osobní údaje a proč zpracováváme? 
 
Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytujete vyplněním přihlášky nebo 
podpisem prezenčních listin. Jedná se o údaje členů/ek kroužku DTV, účastníků/ic 
příměstského tábora, workshopů a jiných akcí (jméno, příjmení, adresa, e-mail, 
telefon, datum narození), jejich zákonných zástupců (jméno, příjmení, e-mail, 
telefon). Tyto údaje zpracováváme z důvodu vedení evidence členské základny, 
doložení uskutečněných programů. Údaje o zdravotním stavu, které vyplníte 
v přihlášce na tábor, workshop apod. zjišťujeme zejména z důvodu předcházení 
možných potíží u dětí (alergie apod.). Údaje zpracováváme také proto, abychom vás 
mohli informovat o činnosti DTV, akcích či programech. Právním důvodem tohoto 
zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete. Údaje uchováváme po dobu trvání 
členství, či akce a dále po dobu 5 let. 
 
Hlavní činností DTV je mediální výchova, natáčení reportáží či hraných filmů. 
Výstupem činnosti členů/ek kroužku jsou video pořady, krátké hrané filmy a další 
video výstupy či fotografie, které nahráváme na Youtube kanál, Facebookové stránky 
DTV, fotogalerii Zonerama a tím je předáváme zpracovatelům Meta Inc., Youtube 
com., Zonerama.com. Fotografie a videa vkládáme také na naše webové stránky, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
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které hostuje Forpsi.cz. Na webových stránkách nezpracováváme žádné osobní 
údaje.  
 
 
Dětská televize Liberec pořádá programy zaměřené na mediální výchovu. Jsou 
určeny široké veřejnosti a školním třídám. Na těchto programech a workshopech 
podepisujete prezenční listinu (jméno, příjmení, podpis). Prezenční listiny slouží 
k doložení uskutečněného programu, což nám ukládá právní povinnost při plnění 
smlouvy. Jedná se o programy financované z projektů Ministerstva kultury ČR, 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Libereckého kraje nebo 
Statutárního města Liberec.  
 
Osobní údaje zaměstnanců, dobrovolníků, partnerů a spolupracovníků (jméno, 
příjmení, bydliště, datum narození, bankovní účet, IČ) zpracováváme za účelem 
uzavření smluv, což nám ukládá zákon. Z důvodu uzavření dalších druhů smluv, 
například dodavatelských nebo darovacích zpracováváme další údaje, vždy 
v rozsahu, který je nezbytný k uzavření smlouvy.  
 
Jaká jsou vaše práva? 
 
Kdykoliv máte právo na přístup ke svým poskytnutým osobním údajům. Můžete 
požadovat jejich opravu či doplnění. Máte právo na informace o tom, jak nakládáme 
s vašimi údaji. Právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. 
Máte právo na přenositelnost údajů k jinému správci i možnost podat stížnost u 
Úřadu pro ochranu osobních údajů.  
 
 
Jakékoliv otázky vám rádi zodpovíme. Kontaktujte nás na tel: 736 611 281,  
email: ivana@dtv-liberec.cz. 
 
 
Tyto podmínky nabyly účinnosti dnem 25. 5. 2018.                            Ivana Sulovská   
                                                                                                            pověřena řízením                       
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