
 

 
Vážení příznivci filmové a audiovizuální výchovy, 
 
pro spolupráci s mezinárodním projektem CinEd nám svěřujete své osobní údaje. Děláme všechno pro to, abychom 
Vaši důvěru nezklamali. Rádi bychom Vám vysvětlili, jak s vašimi osobními údaji zacházíme. 
 
Účely zpracování a právní základy pro zpracování: 
 

-  Zpracování a evidence vašich osobních údajů slouží přednostně k vedení registru uživatelů plat-
formy CinEd a dodržení pravidel jejího užívání. Zpracování Osobních údajů je nezbytné pro splnění 
smlouvy, na základě které jsou poskytovány naše služby. Projekt poskytuje bezplatné stahování filmů a 
pedagogických materiálů pouze registrovaným uživatelům a to za účelem vzdělávacích a nekomerčních 
projekcí pro děti a mládež ve školním či mimoškolním prostředí.  

 
- Vaše osobní údaje slouží k zasílání informací o novinkách na poli filmové a audiovizuální výchovy 

projektu CinEd, veškerých informací edukativního rázu v rámci projektu CinEd (nové ped. mate-
riály a filmy kolekce, probíhající školení certifikovaná MŠTM, projekce CinEd ve vašem okolí,          
pedagogický tutoring aj.), k dokladu Evropské unii, která projekt financuje, pro využití k nezbytným 
analýzám o počtu aktivních uživatelů platformy.  

 
- Fotodokumentace vzdělávacích seminářů CinEd nám souží pro výroční zprávy, pro zprávy pro 

finanční podporovatele projektu, jako doklad o uspořádání vzdělávacích seminářů a projekcí a 
pro propagaci vzdělávacího projektu CinEd (web a facebook CinEd). 

 
 
Správcem vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem nadále bude: 
 
 Asociace českých filmových klubů, z. s., sídlem Stonky 860, 68601 Uherské Hradiště IČ 61387550 /  
 DIČ CZ61387550,  spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, spisová značka L433, Krajským soudem v 
 Brně, český partner projektu CinEd. 
 Kontaktovat nás můžete na emailové adrese: eva.paroulkova@acfk.cz 
 
V současnosti zpracováváme osobní údaje, které jsme od vás získali, prostřednictvím dobrovolné registrace a po-
depsání prezenčních listin na našich seminářích a to v rozsahu : 
 

- jméno a příjmení  
- název organizace a adresa organizace, pro kterou pracujete 
- povolání 
- e-mail 
- telefoní číslo 
- rok narození fyzické osoby či dítěte zúčastněného v ateliérech CinEd (pro zařazení do příslušného 

kurzu podle věku a pro analýzu sledovanosti filmů pro EU)  
- dále zpracováváme fotodokumentaci ze seminářů CinEd 

 
 
 
Vaše práva: 
 

1. Vaše údaje smažeme hned po tom, co o to požádáte (vyjma případů uvedených dále). Pokud to umožňuje 
zákon, může si Asociace českých filmových klubů, z.s. údaje uchovat, a to v těchto případech: 
-  pokud to po Asociaci vyžaduje zákon, 
-  pokud takové údaje potřebujeme k legitimním účelům.  
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2. Přístup k vašim údajům  
Můžete se na nás kdykoliv obrátit s žádostí o informace, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud 
ano, žádat detailní informace o tomto zpracování.  
 

3. Omezení zpracování  
Pokud máte za to, že: 
- zpracováváme vaše nepřesné údaje, 
- zpracování vašich údajů je protiprávní a přejete si všechny údaje smazat,  
- vás již naše zprávy obtěžují, ačkoliv jsme předpokládali, že by vás mohly zajímat, můžete nás požádat 

o omezení zpracování některých vašich osobních údajů nebo pro jen určité účely zpracování.  
 

4. Přenositelnost údajů  
Můžete se na nás kdykoliv obrátit, abychom Vaše údaje, které máme k dispozici, předali třetí osobě podle 
Vaší specifikace. 
 

5. Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů  
Pokud máte za to, že s Vašimi údaji nakládáme v rozporu se zákonem, můžete se kdykoliv obrátit se 
stížností u Úřadu pro ochranu osobních údajů.  

 
Vaše osobní údaje nejsou nikterak jinak šířeny či využívány. V případě, že jste nám v minulosti udělil/a souhlas se 
zpracováním osobních údajů pro určitý účel, tak zpracováváme osobní údaje i nadále. V případě zpracování Osob-
ních údajů na základě uděleného souhlasu, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu ale 
není dotčena zákonnost zpracování Osobních údajů před jeho odvoláním. 
 
Veškerá zde uvedená práva můžete uplatňovat prostřednictvím výše uvedeného e-mailového kon-
taktu: eva.paroulkova@acfk.cz. nebo telefonního kontaktu: +420604274580 

Pokud souhlasíte i nadále s užíváním Vašich údajů k výše uvedeným účelům, berte prosím tento dokument 
pouze jako informativní.Pokud zní Vaše rozhodnutí NESOUHLASÍM, plně jej respektujeme, v tomto případě 
nás prosím kontaktujte. 
 
 
Děkujeme za Váš čas a budeme se těšit na další spolupráci a setkávání u filmové a audiovizuální výchovy! 
S pozdravem a přáním pestrých filmových zážitků 
 
tým CinEd 
 

 
Platí od 25. května 2018. 
 
 
 

 

Oficiální stránky CinEd Česká republika: www.cined.cz   www.cined.eu 

 Asociace českých filmových klubů: www.acfk.cz 

 
 
 

mailto:eva.paroulkova@acfk.cz
http://www.cined.cz/
http://www.cined.eu/
http://www.acfk.cz/

