
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Správcem Vámi uvedených osobních údajů je: 

Akademie klasické hudby, z. ú., se sídlem Malostranské nám. 37/23, 118 00 Praha 1, Malá Strana, 
IČ: 26725347, zapsaná u Městského soudu v Praze, odd. U, vložka 527.  

Správce osobní údaje zpracovává v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
v aktuálním znění a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR“) 

Osobní údaje, které budou zpracovány: 

 titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefon, údaje uvedené 
v životopisu a v podrobném zdůvodnění (tj. údaje uvedené v nominačním formuláři a jeho 
přílohách) a dále fotografie, zvukové a obrazové záznamy pořízené na zkouškách a koncertech 
Orchestrální akademie v Kroměříži a v Praze. 

Účelem zpracování osobních údajů je:  

 evidence přihlášek, jejich zpracování, informování o průběhu posuzování přihlášek, rozhodnutí 
o přijetí a dalších krocích směřujících k účasti v Orchestrální akademii při Letní hudební akademii 
Kroměříž a následné účasti na absolventském koncertu 13. 9. 2020 pod názvem Mladá filharmonie 
Dvořákovy Prahy v rámci MHF Dvořákova Praha. 

 Propagační činnost správce a spolupořadatele akce Collegium musicale z. s. 

Příjemci osobních údajů:  

 Akademie klasické hudby, z.ú 

 Spolupořadatel akce Collegium musicale z. s. 

 Lektoři Orchestrální akademie 

 veřejnost (údaje mohou být zveřejněny na webových stránkách, ve výroční zprávě, nástěnkách a 
tiskovinách Správce, či spolupořadatele a dalších médiích).  

Odesílatel přihlášky prohlašuje, že pokud Správci v souvislosti s přihláškou do Orchestrální akademie při 
Letní hudební akademii Kroměříž poskytl osobní údaje třetích osob, získal předem od těchto třetích osob 
výslovný souhlas s poskytnutím jejich osobních údajů Správci a s následným zpracováním jejich osobních 
údajů Správcem pro výše stanovené účely. 

Proti zpracování osobních údajů za výše uvedeným účelem ze strany Akademie klasické hudby máte právo 
vznést námitku. V takovém případě Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat.  

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů, vč. práva podat námitku, můžete uplatnit na e-
mailové adrese info@akademieklasickehudby.cz. 

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), informuje, že: 

 osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše 
uvedených podmínek, 

 

 důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů účastnit se 

Orchestrální akademie při Letní hudební akademii Kroměříž pro rok 2020, které organizuje 

Správce a Collegium musicale z. s., což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné, 

 

mailto:info@akademieklasickehudby.cz


 při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování 
ani k profilování, 
 

 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci 
nebo jiným, než uvedeným příjemcům, 
 

 Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (odvoláním 
souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho 
odvoláním), právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo 
výmaz, popřípadě omezení zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci. 
Tato výše uvedená práva jsou limitována zákonnými povinnostmi správce při zpracování osobních 
údajů. Případné odvolání souhlasu musí být učiněno prokazatelnou formou, nejlépe písemně, 
zaslané správci případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, kterého jmenoval Správce.  

 

 Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce 
při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.  
 

 Souhlas dle tohoto odstavce uděluje Odesílatel přihlášky Pořadateli na dobu pěti (5) let.  

 


