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V Praze dne 17. 4. 2018

POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vážení nositelé práv,
rádi bychom Vás informovali o tom, že z platné právní úpravy zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, jakož i z 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti k 25. květnu 2018,
vyplývá pro naši organizaci a její práci řada povinností týkajících se ochrany vašich osobních údajů.
Jelikož se jedná o důležité téma, rádi bychom vám touto cestou poskytli souhrn důležitých informací o
tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, jak s nimi nakládáme a jaká máte s tím související práva.

Jaké údaje týkající se vaší osoby OOA-S zpracovává?
Ve vašem případě zpracováváme osobní údaje uvedené v záhlaví smlouvy uzavřené mezi vámi a
OOA-S, v členské přihlášce nebo v přihlášce k evidenci. Jedná se o tyto osobní údaje:
-

-

jméno a příjmení, titul, eventuální pseudonym autora,
datum narození,
IČ a DIČ,
státní příslušnost,
údaj o tom, zda jste plátcem DPH či nikoli,
adresa trvalého pobytu a případně korespondenční adresa,
číslo účtu + název banky,
e-mail a telefon,
profesní skupina.

Dále také OOA-S zpracovává údaje týkající se plnění smlouvy mezi vámi a OOA-S, či údaje
vyplývající z výkonu správy práv na základě zákona, tedy konkrétně zejména údaje:
-

-

o dílech, ke kterým Vám náležejí autorská majetková práva,
o výkonu kolektivní správy k dílům, ke kterým Vám náležejí autorská majetková práva,
o nárocích na finanční plnění Vám náležejících a údaj o jejich vyplacení .

Na základě čeho, za jakým účelem a jak dlouho vaše osobní údaje
zpracováváme?
Poskytnutí vašich osobních údajů OOA-S je dobrovolné, je však nutným předpokladem pro to, aby
mohla být plněna smlouva mezi Vámi a OOA-S a aby mohla být řádně vykonávána kolektivní správa
dle zákona. Zpracování vašich osobních údajů naší organizací je nezbytné pro dodržení právních
povinností OOA-S vyplývajících ze zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších
předpisů. Tento zákon nám ukládá mimo jiné povinnost vést seznam nositelů práv, pro něž vykonává
kolektivní správu, seznam nositelů práv přihlášených k evidenci, a také seznam předmětů ochrany,
přičemž můžeme uchovávat a zpracovávat pouze údaje, které jsou nezbytné k výkonu kolektivní
správy.
Vaše osobní údaje OOA-S zpracovává pouze za účelem výkonu kolektivní správy práv označené v
autorském zákoně jako „povinná kolektivní správa“ či „rozšířená kolektivní správa“ nebo za účelem
výkonu kolektivní správ práv stanovených ve smlouvě mezi vámi a OOA-S.
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S ohledem na zákonnou povinnost vyplývající z ustanovení § 99j autorského zákona, dle kterého je
kolektivní správce povinen poskytnout nositeli práv nebo uživateli bez zbytečného odkladu některé
informace o spravovaném repertoáru, může OOA-S na základě důvodné žádosti zpřístupnit tyto
informace:
-

-

jméno a příjmení autora (resp. nositele práv),
seznam děl příslušejících k tomuto nositeli práva.

S ohledem na výše uvedený účel zpracování osobních údajů zpracováváme vaše osobní údaje po
dobu účinnosti smlouvy mezi vámi a OOA-S, či po dobu, ve které pro vás budeme vykonávat správu
práv na základě zákona, tedy po dobu trvání autorských majetkových práv a následně po dobu tří let
po uplynutí této doby, a to z toho důvodu, abychom případně mohli zaznamenat finanční plnění na váš
účet a zajistit vám pak výplatu autorských odměn.
Po uplynutí uvedené doby budou vaše osobní údaje zlikvidovány, s výjimkou případu, kdy by byly
zapotřebí pro účely uplatnění či ochrany vašich práv.

Komu OOA-S vaše osobní údaje zpřístupňuje nebo předává?
V rámci plnění smlouvy s vámi a v rámci plnění povinností vyplývajících z povinné či rozšířené
kolektivní správy OO-S dále předává vaše osobní údaje subjektům zajišťujícím pro OOA-S různé
služby, které OOA-S není schopna zajistit sama. Jedná se především o účetní a právní služby. O
těchto subjektech vám je OOA-S připravena na váš dotaz sdělit aktuální informace.
V rámci plnění smlouvy s vámi a v rámci plnění kolektivní správy ze zákona OOA-S dále také předává
kolektivním správcům se sídlem v zahraničí vaše osobní údaje, a to pouze v tomto nezbytném
rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, příp. pseudonym, a seznam příslušných děl. Účelem
takovéhoto předávání je pouze výkon kolektivní správy práv. Vaše osobní údaje takto předáváme do
řady zemí jak v rámci EU, tak rovněž mimo EU, a to zahraničním kolektivním správcům, jejichž
aktuální seznam naleznete na www.oos.cz v záložce Partneři.

Vaše práva dle platné právní úpravy
Rádi bychom vás též informovali, že dle právní úpravy ochrany osobních údajů platné do 25. 5. tohoto
roku máte následující práva:
-

-

-

právo požádat OOA-S o poskytnutí informace o zpracování vašich osobních údajů,
právo na opravu vašich osobních údajů v případě, že by byly jakkoli nesprávné či nepřesné,
v případě, že byste zjistili nebo se domnívali, že OOA-S provádí zpracování vašich osobních údajů, které
je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména
pokud by vaše osobní údaje byly nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat
OOA-S o vysvětlení a také požadovat, aby OOA-S odstranila takto vzniklý stav (např. blokováním,
provedením opravy, doplněním nebo likvidací vašich osobních údajů),
právo požadovat po OOA-S výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
právo vznést námitku proti zpracování za účelem posouzení, zda došlo k porušení povinností uložených
OOA-S platnou právní úpravou,
kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu
osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 .

Závěrem bychom Vás rádi upozornili na to, že v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních
údajů (dále pouze „GDPR“) máte ode dne 25. 5. tohoto roku v souvislosti se zpracováním Vašich
osobních údajů tato práva:
-

-

dle článku 13 GDPR:
právo požadovat od OOA-S přístup k osobním údajům,
právo požadovat opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, příp. omezení zpracování, a právo
vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů,
právo podat stížnost u dozorového úřadu,
poskytnutí osobních údajů OOA-S není ani zákonným ani smluvním požadavkem, tedy nemáte
povinnost osobní údaje OOA-S poskytnout;
dle článku 15 GDPR – právo na přístup k osobním údajům:
právo získat od OOA-S potvrzení, zda vaše osobní údaje jsou, či nejsou zpracovávány, a pokud je
tomu tak, právo získat přístup k vašim osobním údajům a k následujícím informacím: a) účely
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-

-

-

-

-

-

zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým
vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména ve třetích zemích nebo v mezinárodních
organizacích; d) plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy, či alespoň kritéria
pro stanovení této doby; e) existence práva požadovat od OOA-S opravu nebo výmaz vašich
osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f)
právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji vašich osobních
údajů, pokud nebyly získány přímo ode vás; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému
rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto
případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných
důsledků takového zpracování pro vaši osobu,
právo na poskytnutí kopie vašich osobních údajů zpracovávaných OOA-S; za další kopie vám může
OOA-S účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů; jestliže podáte žádost v
elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud
nepožádáte o jiný způsob;
dle článku 16 GDPR – právo na opravu osobních údajů:
právo na to, aby OOA-S bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás
týkají
s přihlédnutím k účelům zpracování také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i
poskytnutím dodatečného prohlášení;
dle článku 17 GDPR – právo na výmaz osobních údajů:
právo na to, aby OOA-S bez zbytečného odkladu vymazala vaše osobní údaje, pokud je dán jeden
z těchto důvodů: a) vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny
nebo jinak zpracovány; b) neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) vznesli jste
námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné
důvody pro zpracování, nebo jste vznesli námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR; d)
vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění
právní povinnosti stanovené v právu EU nebo jejího členského státu, které se na OOA-S vztahuje;
dle článku 18 GDPR – právo na omezení zpracování osobních údajů:
právo na to, aby OOA-S omezila zpracování v kterémkoli z těchto případů: a) pokud byste popírali
přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby OOA-S mohla přesnos vašich
osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a odmítli byste výmaz svých osobních údajů a
žádali místo toho o omezení jejich použití; c) OOA-S již vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely
zpracování, avšak vy byste je požadovali pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d)
vznesete-li námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda
oprávněné důvody OOA-S převažují nad vašimi oprávněnými důvody;
dle článku 19 GDPR – oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů či omezení
zpracování:
OOA-S oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy
nebo výmazy vašich osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže
jako nemožné, či to vyžaduje nepřiměřené úsilí; OOA-S vás informuje o těchto příjemcích, jen
pokud to budete požadovat;
dle článku 21 GDPR – právo vznést námitku:
právo z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich
osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto
ustanoveních;
OOA-S vaše osobní údaje dále nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody
pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy či svobodami, nebo pro určení, výkon nebo
obhajobu právních nároků;
dle článku 34 GDPR – oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů:
je-li pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení vašich osobních údajů bude mít za
následek vysoké riziko pro vaše práva a svobody, má OOA-S povinnost vám toto porušení bez
zbytečného odkladu oznámit.

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů ohledně zpracovávání vašich osobních údajů se na nás
můžete kdykoli obrátit písemně na adrese: OOA-S, z. s., Národní 973/41, Praha 1 nebo na e-mailu:
info@ooas.cz. Další postupně aktualizované informace naleznete na našich webových stránkách.
OOA-S, z.s., ředitelka Eva Štěpánková
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