
  

Informace o zpracování osobních údajů 

Správce 

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, se sídlem: Masarykovy sady 103/19, 73701 Český Těšín, IČO: 00305847, 

jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením článku 13, 14 a souvisejících Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR"), 

informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje. 

Účely zpracování, právní základ, příjemci, předávání a doba uchování 

Získané osobní údaje jsou zpracovávány pro individuální účely zpracování. Jednotlivé účely zpracování mají vždy 

nejméně jeden z právních základů dle článku 6 GDPR a jsou uchovány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální 

pro jednotlivé účely zpracování. 

Seznam jednotlivých účelů zpracování, včetně právního základu, příjemců, předávání a doby uchování, naleznete na 

konci těchto informací. 

Jako subjekt údajů máte právo 

 získat potvrzení a přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům 

 požadovat opravu vašich osobních údajů 

 požadovat vymazání vašich osobních údajů 

 požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů 

  v souladu s příslušným právním základem pro zpracování dle článku 6 GDPR: 

 požadovat přenositelnost vašich osobních údajů k jinému správci 

 vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů 

 podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je: 

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 

E-mailová adresa: posta@uoou.cz 
ID datové schránky: qkbaa2n 
 

 pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se 

zpracováním, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. 

Uplatnění práv 

Svá práva ke zpracování osobních údajů můžete uplatnit některou níže uvedenou formou: 

 písemně na adresu správce 

 pomocí datové schránky správce ID:  6jpk6ep 

 na emailovou adresu správce: muzeum@muzeumct.cz 

 

Seznam jednotlivých druhů zpracování 

Archiv 

Právní základ zpracování 

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě: 

- právní povinnosti v souvislosti se zákonem č. 499/2004 Sb. (Zákon o archivnictví a spisové službě) 

Zdroj osobních údajů 

- údaje předává přímo subjekt údajů 

Kategorie dotčených osobních údajů 

- Jméno, příjmení, rodné příjmení, tituly 

- Rodné číslo 

- Datum narození / věk 
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- Místo narození 

- Pohlaví 

- Adresa / trvalý pobyt / doručovací adresa 

- Telefonní číslo soukromé i pracovní 

- Vzdělání, znalost jazyků, dovednosti, atp. 

- Příjem ze zaměstnání (mzda, plat), důchod, atp. 

- Bankovní spojení 

- Fotografie / podobizna 

Příjemci a kategorie příjemců 

správce nepředává osobní údaje třetím stranám. 

Doba zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovávány dle spisového a skartačního řádu. 

Mzdová agenda 

Právní základ zpracování 

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě: 

- právní povinnosti v souvislosti se zákonem č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) 

Zdroj osobních údajů 

- údaje předává přímo subjekt údajů 

- exekutor, insolvenční správce, soud 

Kategorie dotčených osobních údajů 

- Jméno, příjmení, rodné příjmení, tituly 

- Rodné číslo 

- Datum narození / věk 

- Místo narození 

- Státní občanství 

- Rodinný stav / partnerství 

- Adresa / trvalý pobyt / doručovací adresa 

- Telefonní číslo soukromé i pracovní 

- Vzdělání, znalost jazyků, dovednosti, atp. 

- Bankovní spojení 

- Členství v odborech 

- Identifikace dětí 

- Zdravotní stav 

Příjemci a kategorie příjemců 

- OSSZ, ZP, FÚ, exekutoři, soudy, bankovní instituce 

Doba zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nejvýše 540 měsíců 



  

Personální agenda 

Právní základ zpracování 

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě: 

- právní povinnosti v souvislosti se zákonem č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) 

Zdroj osobních údajů 

- údaje předává přímo subjekt údajů 

- exekutor, insolvenční správce, soud 

Kategorie dotčených osobních údajů 

- Jméno, příjmení, rodné příjmení, tituly 

- Rodné číslo 

- Datum narození / věk 

- Místo narození 

- Státní občanství 

- Rodinný stav / partnerství 

- Adresa / trvalý pobyt / doručovací adresa 

- Telefonní číslo soukromé i pracovní 

- Identifikace manžela / partnera 

- Vzdělání, znalost jazyků, dovednosti, atp. 

- Příjem ze zaměstnání (mzda, plat), důchod, atp. 

- Bankovní spojení 

- Různé identifikátory vydané státem 

- Síťový identifikátor (IP, email, cookies) 

- Identifikace dětí 

- Zdravotní stav 

Příjemci a kategorie příjemců 

- ZP, OSSZ, exekutoři, soudy 

Doba zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nejvýše 12 měsíců, resp. 12 měsíců po ukončení pracovního poměru. 

Prezentace MT na profilu Facebook 

Právní základ zpracování 

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě: 

- oprávněného zájmu správce (prezentace organizace) 

Zdroj osobních údajů 

- údaje předává přímo subjekt údajů 

- dodavatel 

Kategorie dotčených osobních údajů 

- Jméno, příjmení, rodné příjmení, tituly 

- Fotografie / podobizna 



  

- Audio / video záznam 

Příjemci a kategorie příjemců 

správce nepředává osobní údaje třetím stranám 

Doba zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovávány po neomezenou dobu 

Škodní protokoly 

Právní základ zpracování 

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě: 

- oprávněného zájmu správce (náhrada škody za poškozený majetek) 

Zdroj osobních údajů 

- údaje předává přímo subjekt údajů 

Kategorie dotčených osobních údajů 

- Jméno, příjmení, rodné příjmení, tituly 

- Adresa / trvalý pobyt / doručovací adresa 

- Telefonní číslo soukromé i pracovní 

- Identifikace zákonného zástupce (otce, matky) 

Příjemci a kategorie příjemců 

správce nepředává osobní údaje třetím stranám. 

Doba zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nejvýše 60 měsíců 

 


