
Informace o zpracování osobních údajů – audiovizuální záznamy a fotografie 

Univerzita Palackého v Olomouci, se sídlem Křížkovského 511/8, Olomouc (dále jen „UP“), v souvislosti 
s uskutečněním akce Občanské univerzity UniON zpracovává osobní údaje zúčastněných osob podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 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 - dále jen „GDPR“), a to jako správce osobních údajů. 

UP přitom zpracovává osobní údaje osob zúčastněných na této akci.  

Vzhledem ke skutečnosti, že na akci budou pořizovány fotografické a audiovizuální záznamy mohou být 
zpracovávány údaje o jakémkoli návštěvníku akce. Tyto fotografie a záznamy mohou být v souladu s § 89 
občanského zákoníku dále použity pro zpravodajství či reportáž o konání akce (např. na webových 
stránkách UP a na facebookovém profilu UP či jeho součástí). UP takové záznamy není oprávněna užít pro 
obchodní účely. 

Nesouhlasí-li účastník akce s pořízením či zveřejněním fotografií či záznamů, prosíme o sdělení takového 
nesouhlasu osobě, která tyto záznamy jménem UP pořizuje; tato osoba bude označena visačkou s logem UP. 
Tato osoba nepořídí Vaše záznamy, případně již pořízené záznamy vymaže; došlo-li by přesto nezáměrně k 
pořízení či zveřejnění takových záznamů, dojde na Vaši žádost k jejich stažení a likvidaci. 

Jelikož obsahem těchto fotografických či audiovizuálních záznamů jsou tzv. osobní údaje, přičemž dochází 
k jejich systematickému zpracování, UP jako jejich správce je povinna takové Vaše osobní údaje zpracovávat 
na základě zákonného důvodu.  

Záznamy jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 (dále jen „GDPR“), tj. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů UP jako správce 
osobních údajů (takovým oprávněným zájmem UP je dokumentace a prezentace záznamů z akcí, které 
pořádá či spolupořádá). UP Vaše výše vymezené osobní údaje uloží na dobu neurčitou.  

Proti zpracování osobních údajů na základě tzv. oprávněného zájmu jste oprávněni vznést tzv. námitku, a to 
za podmínek čl. 21 GDPR. UP je povinna se vznesenou námitkou zabývat a řádně ji vyřídit. 

UP bude Vaše osobní údaje předávat jiným subjektům pouze tehdy, je-li takové předání činěno v rámci 
využití publikačních platforem provozovaných jinými subjekty (provozovatel facebooku, Youtube apod.), a to 
pouze pro výše uvedené účely (zpravodajství, reportáž, informace o průběhu akce). 

Vezměte dále prosím na vědomí také následující informace o zpracování osobních údajů: 

 pozici pověřence pro ochranu osobních údajů na UP vykonává kancléř UP, přičemž jej můžete 
kontaktovat na adrese sídla UP (Křížkovského 511/8, Olomouc), popř. e-mailu dpo@upol.cz; 

 máte dle čl. 15 GDPR právo získat od UP potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou 
zpracovány, a pokud jsou zpracovány, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a 
k souvisejícím informacím; 

 máte dle čl. 16 GDPR právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, případně právo 
na doplnění neúplných osobních údajů; 

 máte dle čl. 17 GDPR právo na to, aby UP bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se 
Vás týkají, a to za podmínek stanovených čl. 17 GDPR; 

 máte za podmínek stanovených čl. 18 GDPR právo žádat, aby UP omezila zpracování Vašich osobních 
údajů; 

 máte v souladu s čl. 77 GDPR právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v 
členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo 
k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno 
GDPR. 

Další informace o zpracování osobních údajů, o svých právech a kontaktních údajích pověřence pro ochranu 
osobních údajů UP naleznete na webových stránkách UP (www.upol.cz), sekce „Univerzita“, oddíl „Ochrana 
osobních údajů“.  

 


