
Souhlas se zpracováním osobních údajů 

V souladu s Nařízením o všeobecné ochraně údajů - obecné nařízení EU (GDPR) 2016/679 o ochraně 
osobních údajů vyjadřuji svým podpisem souhlas s následujícím zpracováním osobních údajů 
Muzikantským domečkem (IČO 86981170):

Čl. I Osobní údaje objednatele 

Objednatel dává odesláním nebo podpisem objednávky dodavateli k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, rok 

narození, adresu bydliště/sídla, e-mailovou adresu a telefonní číslo a u podnikajících fyzických osob IČO. V případě 

nezletilého žáka dávají jeho zákonní zástupci k dispozici své výše zmíněné údaje a dále následující údaje dítěte: jméno, 

příjmení, rok narození, adresu bydliště , údaj o tom, jak bude dítě kurz, kroužek či workshop opouštět (zda samostatně 

nebo v doprovodu); dále by rodiče měli dodavatele informovat o tom, pokud má dítě nějaké speciální potřeby ve vztahu ke 

svému zdraví nebo druhým osobám. Objednatel podpisem nebo odesláním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní 

údaje jsou přesné a pravdivé. Dojde-li následně ke změně osobních údajů, je objednatel povinen o této změně dodavatele 

vyrozumět, a to nejpozději do 7 dní. Podpisem či elektronickým potvrzením objednatel vyjadřuje souhlas s použitím 

fotografické, zvukové a video dokumentace z akcí Muzikantského domečku za účelem propagace Muzikantského domečku 

v rámci internetových a tištěných médií, případně v rámci TV vysílání. Muzikantský domeček je rovněž oprávněn použít 

uvedené podklady jako přílohu k žádostem o dotace či granty, případně sponzoring.

Dodavatel je v tomto smluvním vztahu správcem osobních údajů a zavazuje se nakládat s osobními údaji objednatele 

v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen 

„ZOOÚ“) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

V souladu s § 5 odst. 2 zákona ZOOÚ a s čl. 6 odst. 1 GDPR má dodavatel právní titul ke zpracování osobních údajů 

objednatele uvedených v prvním odstavci tohoto článku, a to za účelem uzavření a plnění smlouvy. Odmítnutí poskytnutí 

osobních údajů bude mít za následek neuzavření smlouvy. Dále má dodavatel právo zpracovávat osobní údaje poskytnuté 

v souvislosti s plněním smlouvy z titulu oprávněného zájmu, a to pro účely přímého marketingu, tedy zasílání obchodních 

sdělení dodavatele.

Čl. II Práva objednatele

Dodavatel potvrzuje, že si je vědom toho, že v souladu s platnou legislativou má objednatel: právo na přístup k osobním 

údajům spočívající v právu získat od správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, které se ho týkají, a informaci o účelu 

zpracování, kategorii osobních údajů, době zpracování a další informace dle čl. 15 GDPR, právo na opravu nepřesných 

osobních údajů dle čl. 16 GDPR, právo na výmaz osobních údajů, pokud pominul účel, pro nějž byly shromážděny, nebo 

pokud objednatel odvolal souhlas ke zpracování osobních údajů nebo osobní údaje byly shromážděny protiprávně a 

z dalších důvodů uvedených v čl. 17 GDPR, právo na omezení zpracování spočívající v tom, že objednatel popírá přesnost 

osobních údajů nebo vznesl námitku proti zpracování a v dalších případech uvedených v čl. 18 GDPR, právo na 

přenositelnost údajů spočívající v tom, že objednatel má právo získat osobní údaje, jež poskytl dodavateli jako správci, ve 

strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v právu předat tyto údaje jinému správci za podmínek 

uvedených v čl. 20 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR a právo podat stížnost u 

Úřadu na ochranu osobních údajů.

Objednatel prohlašuje, že je dostatečně poučen o svých právech ve věci ochrany osobních údajů.

Objednatel bere na vědomí, že zpracováním osobních údajů objednatele může dodavatel pověřit třetí osobu jakožto 

zpracovatele.



Dodavatel se zavazuje přijmout opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním 

údajům objednatele, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému 

zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů a toto se zavazuje zajistit i u každého zpracovatele osobních údajů, 

kterého zpracováním pověří. 

Objednatel bere na vědomí, že jsou jeho osobní údaje uloženy v online databázi Muzikantského domečku a že přístup k nim

má dodavatel (Muzikantský domeček, IČO: 86981170), zpracovatel osobních údajů (IT pracovník / programátor, Ladislav 

Šubr) a konkrétní lektor realizující kurz / kroužek / workshop objednaný objednatelem. 

Dodavatel zajistí v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy informovanost svých zaměstnanců a dalších 
osob pracujících s osobními údaji objednatele o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat a chránit dle ZOOÚ a GDPR a 
neposkytovat je třetím osobám. 

Dodavatel prohlašuje, že systém, kde budou uchovávány osobní údaje, je umístěn na území Evropské unie, a nebo je pod 

ochranou EU – U.S. Privacy Shield Framework a je v souladu s GDPR.


