Informace o zpracování osobních údajů při pořizování
audiovizuálních záznamů z akcí VŠB – Technické univerzity
Ostrava
VŠB – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-TUO), se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00,
Ostrava-Poruba, IČ 61989100 je zřízena dle zákona c. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Její hlavní
činnost je vzdělávací.
VŠB-TUO zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 201
6/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a související
legislativou České republiky, tj. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
V rámci akcí pořádaných VŠB-TUO mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za
účelem prezentace organizátora akce na veřejných webových stránkách univerzity, na účtech
sociálních sítí univerzity a v tiskovinách (např. časopis Akademik). Univerzita nenese odpovědnost
za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.
Osobní údaje návštěvníků akce budou zpracovány v rozsahu fotografií a videozáznamů. Osobní údaje
návštěvníků nebudou předány jinému zpracovateli.
Fotografie a videa mohou být aktivně používány po dobu 5 let. Po této lhůtě budou archivovány ve
fotoarchivu a videoarchivu univerzity.
Podmínky vstupu na akci:
•
•
•
•
•
•
•

vstup na akci je dobrovolný a je svobodným rozhodnutím každého návštěvníka akce za
stanovených podmínek akci navštívit,
vstupem na akci dává návštěvník výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů jeho nebo
jím doprovázených nezletilých osob,
není-li osoba doprovázející nezletilé osoby jejich zákonný zástupce, stvrzuje vstupem na akci,
že má takový souhlas od zákonného zástupce získán,
rozhodne-li se návštěvník svůj souhlas odvolat a akci nenavštívit, musí tak provést ještě před
započetím akce,
pořízená videa a fotografie nelze zpětně projít a na žádost osoby ji z takových odstranit v celé
historii pořizování fotografií a videí z akcí,
osoba může být smazána jen z přímo jí označených fotografií,
v případě opakovaných a bezdůvodných požadavků si za tuto činnost bude správce účtovat
manipulační poplatek.

Svá práva vůči univerzitě uplatňuje cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Kamila Formanová
poverenec@vsb.cz

