Souhlas s pořízením fotografie nebo audiovizuálního záznamu
1. ÚČEL A SOUHLAS
Zúčastním‑li se konference/vzdělávací akce ARCDATA
PRAHA, s.r.o., (dále jen A
 RCDATA), bez časového ome‑
zení souhlasím s tím, aby:
a) mne a mé projevy osobní povahy a osobní údaje
(podobizna/fotografie, videozáznam mé osoby, video
či audio záznam mé osoby a hlasu a záznam a zá‑
pis mého osobního projevu, tak jak budou pořízeny
na konferenci/vzdělávací akci, včetně přepisu mého
osobního projevu) jako pasivního účastníka konfe‑
rence/vzdělávací akce ARCDATA Správce v rámci
pořizování fotodokumentace, audio a videozázna‑
mu z průběhu konference, včetně přepisu osobních

projevů, zaznamenal za účelem informování (pro‑
střednictvím internetu, tištěných médií či jinak)
o konferenci, jejich účastnících a diskutovaných
otázkách, anebo informování o činnosti A
 RCDATA
příp. za marketingovými účely A
 RCDATA vůči tře‑
tím osobám (využití fotografií atp. pro účely reklamy
ARCDATA atp.), a pořízené záznamy v souladu s uve‑
deným účelem užíval do odvolání – jedná‑li se o autor‑
ské dílo, platí ohledně možnosti o
 dvolání odst. 2;
b) mne a mé projevy osobní povahy a osobní údaje (po‑
dobizna/fotografie, videozáznam mé osoby, video či
audio záznam mé osoby a hlasu a zápis mého osob‑
ního projevu, tak jak budou pořízeny na konferenci,
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včetně přepisu mého osobního projevu) jako řeční‑
ka/aktivního účastníka konference Správce v rámci
pořizování fotodokumentace, audio a videozáznamu
z průběhu konference/vzdělávací akce, včetně pře‑
pisu osobních projevů, zaznamenal za účelem infor‑
mování (prostřednictvím internetu či tištěných mé‑
dií) o konferenci, jejich účastnících a diskutovaných
otázkách, anebo informování o činnosti ARCDATA
příp. za marketingovými účely ARCDATA vůči tře‑
tím osobám (využití fotografií atp. pro účely reklamy
ARCDATA atp.), a pořízené záznamy v souladu s uve‑
deným účelem užíval do odvolání – jedná‑li se o autor‑
ské dílo, platí ohledně možnosti odvolání odst. 2.

LICENCE
Jde‑li o audio záznamy, videozáznamy, přepisy audio či
videozáznamů, podobizny či fotografie, tj. veškeré mé
projevy osobní povahy, byť by měly povahu autorského
díla, uděluji ARCDATA účastí na konferenci/vzdělávací
akci souhlas (příp. výlučnou licenci ve smyslu autorské‑
ho zákona) k jejich bezplatnému užití (po celou dobu
trvání majetkových práv) pro území celého světa včetně
České republiky. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou
bezpodmínečně a bez možnosti odvolání (na celou dobu
trvání majetkových práv) a bez omezení co do množ‑
stevního rozsahu. ARCDATA je oprávněn tyto projevy
osobní povahy i neužívat.
ARCDATA může oprávnění tvořící součást licence zcela
nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence) nebo
licenci postoupit třetí osobě, a to i za úplatu ve pro‑
spěch ARCDATA.
Beru na vědomí, že bez poskytnutí osobních údajů
ve smyslu písm. a) a b) není povinné, avšak s ohledem
na organizaci konference není možné vyloučit, že má
osoba, příp. mé projevy osobní povahy nebyly zazname‑
nány. Přijímám tudíž, že pokud se chci konference zú‑
častnit, nelze jinak než udělit souhlas ve smyslu odst. 1
a podrobit se případně předmětnému zpracování osob‑
ních údajů.

2. PRÁVA
Beru na vědomí, že mi v této souvislosti svědčí práva na:
a. PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou
Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou‑li osobní údaje
zpracovávány dále právo na informace o zpracování

v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmí‑
nek získat kopii zpracovávaných údajů;
b. VÝMAZ (právo být zapomenut) – právo žádat
za právními předpisy stanovených podmínek (odvo‑
lání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpra‑
cování) vymazání údajů;
c. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat ozna‑
čení a případné omezení (pozastavení) zpracování
do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpraco‑
vání, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zá‑
jmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a práv‑
ních zájmů);
d. STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu
osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování
či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další
údaje o úřadu viz www.uoou.cz;
e. PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy
stanovených podmínek získat údaje pro další zpraco‑
vání Vámi určenou jinou osobou, které údaje předá‑
te, či si žádat jejich přímé předání k dalšímu zpraco‑
vání jinou osobou.
K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice,
podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný od‑
kaz. K postupu, jak práva uplatnit, ZDE.

3. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány
Místem zpracování osobních údajů je: Sídlo správce.

4. PŘÍJEMCI, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty
Osobní údaje jsou poskytovány těmto příjemcům (kate‑
gorií příjemců): NEBUDOU ŽÁDNÍ PŘÍJEMCI.

ARCDATA PRAHA, s.r.o., Hybernská 24, 110 00 Praha 1    tel.: 224 190 511, fax: 224 190 567, e‑mail: office@arcdata.cz     www.arcdata.cz    Strana 2 ze 2

5. TŘETÍ ZEMĚ
V rámci zpracování NEJSOU osobní údaje předávány
mimo EU.

6. ZPRACOVATEL
Na zpracování osobních údajů může participovat zpra‑
covatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného
nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem
pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V tako‑
vých případech Správce minimalizuje riziko neoprávně‑
ného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osob‑
ních údajů.

7. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ
Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodová‑
ní technologickými prostředky nebo na základě výsled‑
ků činnosti technologických prostředků bez ingeren‑
ce/volního rozhodování člověka
Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodno‑
cení některých osobních aspektů člověka, například
odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace,
zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spoleh‑
livosti atd.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů
NEDOCHÁZÍ k automatizovanému rozhodování.
V souvislosti se zpracováním
NEDOCHÁZÍ k profilování.

osobních

údajů

