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Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí od počátku vzniku a provozu naší 

galerijní instituce Domu umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty 

Purkyně. Osobní údaje, které nám poskytujete na základě vašeho svobodného rozhodnutí na formulář 

v prostorách galerie (přání a souhlas se zasíláním pozvánek na pořádané akce a informací týkající se 

naší galerie) či osobním předáním do kanceláře galerie, zpracováváme v souladu se Zákonem 

č.  101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zodpovídáme za ochranu a zabezpečení vašich osobních 

data a neposkytujeme je dalším subjektům. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami 

a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). 

 

Bezpečnost 

Dům umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně přijímá 

technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránil u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, 

zničení a zásahu nepovolaných osob. Řídíme se vnitřními předpisy a směrnicemi naší instituce o 

ochraně osobních údajů. 

 

Právo na informace 

Na požádání vám dle časových možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme 

o vás zaznamenané. Pokud by údaje neodpovídaly aktuálním skutečnostem, na požádání je opravíme. 

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na e-mail 

duul@ujep.cz, kde vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů 

nebo stížností. Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné 

povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, 

a tedy že: budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to 

především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle 

článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme 

vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních 

údajů a GDPR. 

 

Odhlášení 

Pracujeme jen s údaji a kontakty, ke kterým máme váš souhlas. Vaše údaje použijeme k tomu, abychom 

vás mohli informovat o našich akcích a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto 

akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, 

že jste se rozhodli odhlásit z odběru informací.  

 

Účel zpracování osobních údajů: 

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto 

účelů): 

• poskytování služeb, plnění smlouvy 

• vedení účetnictví 

• marketing – zasílání newsletterů 

• fotografická dokumentace – akce 

 

Předání osobních údajů třetím osobám 

K vašim osobním údajům mají přístup naši spolupracovníci, které zavazují pravidla, směrnice 

a příkazy naší instituce (UJEP) týkající se ochrany osobních údajů. Zaměstnanci i spolupracovníci, kteří 
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zpracovávají vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích 

a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato 

mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů k zaměstnavateli. Bez vašeho souhlasu 

nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. 

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, 

využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit. Jsou to poskytovatelé následujících 

platforem: MailChimp, Facebook, Google. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace 

či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při 

výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování 

jako na sebe. 

 

Předávání dat mimo Evropskou unii 

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU. 

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů 

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv 

využít, prosím, kontaktujte nás na e-mail duul@ujep.cz. Máte právo na informace, které je plněno již 

touto informační stránkou se zásadami zpracování a ochrany osobních údajů. Pokud se u vás něco 

změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu 

osobních údajů. 
 

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné 

údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo 

pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů 

zpracování.  
 

Vaším právem je i právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to 

budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého 

systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 90 

dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené 

daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní 

údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail. 
 

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou 

stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete 

o tomto podezření informovat nás abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit. 

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a informačních sdělení 

Newslettery, pozvánky na výstavy a informace o akcích galerie vám posíláme jen na základě vašeho 

souhlasu. Odběr našich e-mailů můžete zrušit na vlastní žádost například formou zasláním e-mailu na 

duul@ujep.cz či osobně v kanceláři galerie. 

 

 

Tyto zásady platí od 25.5.2018 a řídí se jimi Dům umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu 

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. 

https://mailchimp.com/features/landing-pages/
https://www.facebook.com/
https://google.com/

