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I. Úvodní informace 

 

 

Vážení soutěžící, Vážení zákonní zástupci,  

 

Prostřednictvím těchto Zásad bychom Vás rádi informovali, jakým způsobem 

společnost Hlas Česka, z. s., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré město, 

IČO: 098 960 91, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, oddíl L, vložkou 744 58 (dále jen „Správce“) shromažďuje, zpracovává, 

používá a předává Vaše osobní údaje.  

 

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité osoby, kterou lze na základě 

této informace, případně ve spojení s dalšími informace, identifikovat.  

 

Nejběžnější příklady osobních údajů, které společnost v rámci jejich každodenních 

činností zpracovávají, jsou identifikační údaje, členů, soutěžících (nezletilých fyzických 

osob), zákonných zástupců a jejich kontaktní údaje (zejm. bydliště, e-mailová adresa 

a telefonní spojení).  

 

 

II. Správce osobních údajů 

 

Správcem údajů je společnost Hlas Česka, z. s., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 

Praha 1 – Staré město, IČ 098 960 91 zapsaná v obchodním rejstříku Městského 

souddu v Praze, oddíl L, vložkou 744 58 (dále jen „Správce“). 

 

Správce určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se Vaše osobní údaje budou 

zpracovávat. Kontaktní údaje Správce naleznete níže v článku „Dotazy a kontakty.“ 

 

III. Jaké a za jakým účelem Správce Vaše údaje zpracovává  

 

Správce zpracovává tyto Vaše osobní údaje: 

1. Základní identifikační a kontaktní údaje, kterými jsou: 

a. Jméno a příjmení; 

b. Datum narození; 

c. Adresa bydliště; 

d. Emailová adresa; 

e. Telefonní číslo; 

f. Video záznam a audio záznam, fotografie; 
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Právní titul pro zpracování těchto osobních údajů pak spočívá v uzavření a plnění 

příslušné smlouvy nebo v poskytování Vašeho souhlasu se zpracováním těchto 

osobních údajů. 

Správce tyto osobní údaje zpracovává za účelem: 

a) tvorby databáze členů spolku,  

b) účasti v soutěži Hlas Česka, Moravy a Slezska (dále jen 

„Soutěž“),  

c) dalších aktivit, kroužků, kurzů a jiných akcí, kterými je Správce 

pořadatelem,  

d) tvorby a vydávání propagačních materiálů týkajících se 

veškerých aktivit Správce CD, DVD, tištěné propagační materiály, 

billboardy)  

e) propagace Správce na internetových stránkách 

www.hlasceska.com, sociálních sítích spravovaných Správcem, 

f) podpory a zlepšování služeb Správce,  

g) zasílání aktuálních informací a obchodních sdělení od Správce, 

h) poskytnutí osobních údajů třetím stranám pro účely zajištění 

řádného fungování Správce (produkce, marketing, PR, zvukaři, 

osvětlovači apod.)  

i) sjednání a plnění příslušných smluv při realizaci a vedení 

Soutěže.   

 

IV. Odkud Správce získává Vaše osobní údaje 

 

Správce získává Vaše osobní údaje, které následně zpracovává přímo od Vás, 

z vlastní činnosti na základě Vašeho souhlasu (např. pořízení fotografie), popř. 

z veřejně příslušných zdrojů.  

 

V. Sdílení Vašich osobních údajů s dalšími stranami  

 

Správce Vaše osobní údaje může sdílet s následujícími osobami: 

a. Externí poskytovatelé služeb 

Tyto subjekty pro Správce zajišťují zejména účetnictví, právní 

poradenství, marketing a propagaci, IT a pro účely jejich povinnosti musí 

být Správcem předány určité Vaše osobní údaje. 

  

b. Mezinárodní hudební a filmová agentura Nemoros, s. r. o. 
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c. Třetí osoby 

Správce je povinen za určitých okolností sdílet Vaše osobní údaje 

se třetími osobami mimo výše uvedených subjektů, a to v souladu 

s právními předpisy o ochraně osobních údajů. Mize takovéto třetí osoby 

patří zejména orgány veřejné moci (např. orgány činné v trestním řízení, 

finanční úřady) a některé další finanční instituce (např.  banky) 

 

VI. Předávání Vašich osobní údajů do zemí mimo EHP 

 

Správce nepředává Vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor. 

 

VII. Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené 

 

Správce za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti Vašich osobních 

údajů využívají moderní IT systémy, a také zabezpečovací systémy. Správce udržuje 

vhodná bezpečností technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo 

neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození 

osobních údajů.  

Přístup k Vašim osobním údajům je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, 

aby mohly plnit své pracovní povinnosti, a jsou vázány zákonnou nebo smluvní 

povinnosti mlčenlivosti.  

 

VIII. Jak dlouho bude Správce Vaše osobní údaje uchovávat 

 

          Správce uchovává Vaše osobní údaje pouze po dobu, po kterou je potřebuje k 

účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů Správce 

nebo po dobu, po kterou byl udělen souhlas k jejich zpracování. Pokud údaje Správce 

zpracovává na základě Vašeho souhlasu, bude tak činit po dobu deseti (10) let od 

udělení souhlasu nebo do jeho odvolání. 

 

IX. Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobní údajů 

 

Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které 

Vám přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):  

a) právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak jsou 

používány Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;  
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b) právo kdykoliv bezplatně odvolat udělený souhlas se zpracováním 

osobních údajů, a to poštou, e-mailem nebo i osobně na adrese Správce 

uvedené níže;  

c) právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací 

souvisejících s jejich zpracováním ze strany Správce, příp. zpracovatelů; 

d) právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů; 

e) právo na vymazání osobních údajů, především pokud již nejsou dále 

potřebné pro další zpracování;  

i. byl odvolán souhlas k jejich zpracování;  

ii. bylo subjektem údajů oprávněně namítáno jejich zpracování;  

iii. byly zpracovány nezákonně;  

iv. nebo musejí být vymazány podle právních předpisů; 

f) právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud: 

i. subjekt údajů napadnul správnost osobních údajů po dobu, dokud 

Správce neověří jejich správnost;  

ii. zpracování je protizákonné;  

iii. je Společnosti už nepotřebují, ale osobní údaje potřebuje subjekt 

údajů pro účely uplatnění svých právních nároků nebo 

iv. subjekt údajů namítá proti jejich zpracování po dobu, dokud 

Společnosti neověří, zda oprávněné zájmy Společností převažují 

nad zájmy subjektu údajů;  

v. právo podat námitky proti zpracovávání osobních údajů v případě, 

že jsou zpracovávány pro účely oprávněných zájmů Společností.  

vi. právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému správci při 

splnění zákonných podmínek;  

vii. právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se 

sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz, pokud 

se domníváte, že Správce porušují povinnosti vyplývající z 

právních předpisů na ochranu osobních údajů.  

Na Vaše žádosti o výkon práv budeme reagovat v zákonné lhůtě, a to obvykle 

nejpozději do jednoho (1) měsíce od obdržení žádosti. Pokud by naše odpověď 

vyžadovala ve výjimečných případech delší dobu, budeme Vás o tom informovat. 
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X. Dotazy a kontakty  

Pokud budete chtít využít jakékoliv své právo v souvislosti se zpracováním 

Vašich osobních údajů nebo máte jiný dotaz či stížnost ohledně jejich zpracování, 

kontaktujte nás, prosím, poštou, telefonicky nebo e-mailem na níže uvedených 

kontaktech: 

 

Hlas Česka, z. s.  

Rybná 716/24 

110 00 Praha 1 – Staré město  

IČO: 098 960 91 

Zastoupená Ilonou Rédlovou, dipl. Um., ředitelkou 

Mobil: 602 606 204 

email: info@hlasceska.com 

 

www.hlasceska.com 

 

XI.  Změny Zásad 

 

Správce si vyhrazuje právo na změnu těchto Zásad. O takovéto změně Vás však 

budeme vždy informovat a aktuální znění Zásad pak naleznete na webových stránkách 

www.hlasceska.com v sekci GDPR 

http://www.hlasceska.com/

