
Deklarace o ochraně osobních údajů 
 

Osobní údaje všech subjektů údajů chráníme zodpovědně. Přečtěte si více. 

 
Státní příspěvková organizace Muzeum umění Olomouc (dále jen jako „organizace“), 

jakožto správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů, dále jen “GDPR“) si plně uvědomuje zcela zásadní a nepřetržitě rostoucí 
význam soukromí, resp. ochrany a zabezpečení osobních údajů svých návštěvníků, zákazníků, 
klientů, smluvních partnerů, zaměstnanců a vlastně všech subjektů osobních údajů, jichž se tato 
úprava dotýká. Jakožto státní příspěvková organizace, v rámci jejíž rozsáhlé a pestré činnosti 
dochází k bezprostřednímu a každodennímu styku s širokou škálou osobních údajů, se snažíme 
ve všech ohledech zajistit a dlouhodobě rozvíjet ochranu soukromí subjektů, která překračuje 
minimální požadavky stanovené právními předpisy a zavést konzistentní a transparentní 
pravidla k jejich vymáhání. Tuto deklaraci vydáváme za účelem ujištění veřejnosti o zákonnosti 
svých postupů a zároveň informování subjektů osobních údajů o možnostech spolurozhodovat o 
tom, jakým způsobem budeme zpracovávat a používat jejich osobní údaje, a to jak 
prostřednictvím elektronických i neelektronických prostředků.   
 

Základní rámec ochrany osobních údajů a soukromí obecně představuje GDPR a 
příslušné právní předpisy ČR. Tyto předpisy jsou v našem případě doplněny a specifikovány 
interními pravidly organizace, která jsou postupně implementována za účelem naplnění cíle 
organizace, tedy posílení práv subjektů osobních údajů a ochrana jejich soukromí. 
 
Jaké osobní údaje zpracováváme 
 
Osobními údaji se rozumí jakékoli a všechny údaje, které se týkají identifikovatelné osoby, která 
může být z těchto údajů přímo nebo nepřímo identifikována. Naše organizace v souladu se 
zásadou minimalizace osobních údajů postupně implementuje pravidla, na jejichž základě 
zpracovává jen ty osobní údaje, které nezbytně potřebuje k provozování své činnosti.  
 
Proč zpracováváme Vaše údaje 
 
Nevyžaduje-li to právní povinnost, smlouva, veřejný zájem, náš či váš odůvodněný oprávněný 
zájem nebo ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů (dle čl. 6 GDPR), je zpracování 
osobních údajů dobrovolné. Údaje, které nám předáte, zpracováváme především pro účely 
poskytování našich služeb, z titulu oprávněného zájmu pro ochranu majetku a obhajobu práv 
v případných soudních a jiných sporech, případně marketingové a obchodní účely. Rozhodnete-li 
se zpracování některých údajů odmítnout nebo využít svého práva na výmaz, máte možnost tak 
učinit písemně na e-mailové adrese pověřence: jmares@gdprsolutions.cz. Garantujeme Vám, že 
nebrání-li vymazání osobních údajů jiná právní povinnost, učiníme tak ve lhůtě 1 měsíce.  
 
Komu mohou být osobní údaje poskytnuty 
 
Bez náležitého upozornění nebudeme v budoucnu sdílet žádná data se třetími stranami, a to pro 
jakékoli účely. V případě, že budeme Vaše osobní údaje sdílet s třetími subjekty, budou tito 
zavázáni smlouvou o dodržování ochrany osobních údajů. V mezinárodním měřítku bude naše 
organizace sdílet a zpracovávat osobní údaje jen ve spolupráci s těmi subjekty, které se zaváží 
v memorandu o dodržování ochrany osobních údajů k dodržování zásad zavedených GDPR. 



V některých případech může být zákonem uložena povinnost poskytnout Vaše osobní údaje 
veřejným orgánům, nicméně i v tomto případě si vyžádáme veškerou dokumentaci tak, 
abychom chránili Vaše zájmy.   
 
Jak zajišťujeme bezpečnost Vašich údajů 
 
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány bezpečně, a to po dobu, která je 
nezbytná vzhledem k účelům, pro které byly poprvé shromážděny. Po celou dobu budeme 
dodržovat naše závazky a chránit Vaše práva podle GDPR. Organizace disponuje moderní 
výpočetní technikou s programovým vybavením způsobilým chránit Vaše osobní údaje. Pro Vaši 
ochranu jsou nastavena vnitřními předpisy jasná pravidla nakládání s osobními údaji. Jak 
technická, tak organizační opatření pro Vaši ochranu jsou pravidelně prověřována a neustále 
vylepšována.   
 
Vaše práva 
 
V rámci ochrany osobních údajů dle GDPR máte následující práva: 

1. V souladu se zásadou transparentnosti má organizace informační povinnost Vám 
poskytnout kontaktní údaje správce, účel, za kterým jsou Vaše osobní údaje 
zpracovávány, dobu, po kterou budou údaje uloženy, záměr předat údaje do třetí země a 
informovat o existenci práv, která naleznete níže. Tyto údaje má organizace povinnost 
poskytovat automaticky v okamžiku získání osobních údajů. 

2. Dalším právem je přístup k osobním údajům. Oproti předchozím se poskytují na základě 
žádosti. Máte právo po organizaci požadovat informaci, zda Vaše osobní údaje 
zpracovává a které kategorie údajů se tato skutečnost týká, spolu s účelem, pro který 
jsou zpracovávána a dobou, po kterou se takto bude dít. K těmto údajům Vám na žádost 
bude umožněn přístup či bezplatná kopie zpracovávaných údajů. Tento přístup Vám 
umožňuje kontrolu, že s Vašimi údaji není nakládáno nezákonným způsobem. 

3. Další zásadou GDPR je přesnost osobních údajů, proto organizace přijme veškerá 
opatření, aby zpracovávala přesné a aktuální údaje. Organizace má povinnost ověřit, zda 
zpracovává přesné údaje, v jiném případě je vymaže nebo opraví. I v tomto případě má 
organizace vůči Vám informační povinnost. Zde je Vám dáno právo na doplnění 
neúplných osobních údajů prostřednictvím elektronického formuláře či prohlášením 
adresovaným organizaci. 

4. GDPR Vám dává právo být zapomenut neboli právo na výmaz. Toto právo Vám dává 
možnost požadovat, aby organizace vymazala Vaše údaje a nadále je neuchovávala, 
pokud zde nebude jiná zákonná překážka např. z důvodu veřejného zájmu, právní 
povinnosti, či jiného důvodu uvedeného v ustanovení čl. 17 Nařízení. Pokud by došlo k 
takové výjimce, je organizace povinna Vás informovat ve lhůtě 1 měsíce. 

5. Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich údajů. Prvním případem jsou 
nepřesné údaje, organizace musí omezit jejich zpracování, a to na dobu potřebnou k 
jejich ověření. Dalšími případy jsou jejich nezákonné nakládání a neúčelné zpracovávání, 
a to v případě, že není ve Vašem zájmu, aby byly údaje vymazány. Posledním důvodem je 
vznesení námitky zpracování, a to po dobu, kdy bude organizace posuzovat Vámi 
vznesenou námitku. 

6. Novinou v rámci zpracování osobních údajů je právo na přenositelnost. Toto právo Vám 
umožňuje přesouvání či předávání Vašich osobních údajů mezi správci. 

7. Jak již bylo zmíněno výše, GDPR Vám dává právo kdykoliv vznést námitku proti 
zpracování osobních údajů. Na toto právo budete upozorněni při první komunikaci s naší 
organizací. V případě vznesení námitky organizace přestane zpracovávat Vaše údaje, 
dokud neprokáže oprávněné důvody pro zpracování či jiné zákonné důvody.  



8. V neposlední řadě Vám GDPR dává právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí 
založeného výhradně na základě automatizovaného zpracování Vašich osobních údajů. 

 
 
Cookies 
 
Můžeme používat tzv. cookies (malé textové soubory ve Vašem prohlížeči) a podobné techniky, 
které nám umožní zjistit, jak jsou naše webové stránky navštěvovány a jak jsou užívány naše 
webové služby a produkty. Můžeme použít takové cookie, které nám umožní zjistit, že Vy 
konkrétně jste navštívil danou stránku. Samozřejmě máte možnost odmítnout, aby organizace 
Muzeum umění Olomouc používala Vaše cookies.  
Pokud chcete, můžete si prohlížeč nastavit tak, aby Vás upozornil, pokud cookie odesílá, nebo 
cookies jednoduše zakázat. Cookies můžete vypnout na Vašem počítači. Způsob vypnutí cookies 
závisí na typu Vašeho prohlížeče. V tomto případě se ale musíte smířit s tím, že některé funkce 
nebudou správně fungovat.  
 

Máte-li jakékoli dotazy ohledně našich stránek nebo zásad ochrany osobních údajů, prosíme, 
kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů - Mgr. Jiří Mareš, jmares@gdprsolutions.cz 
Ujistěte se, že je Váš dotaz jednoznačný, zejména pokud se jedná o žádost o informace o údajích, 
které o Vás uchováváme. 
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