
 
 
 
 
 
 
 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

SAUDADE, Z.S. 

 

 

Od května 2018 začalo platit Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé pod anglickou zkratkou 
GDPR). Jedná se o novou legislativu EU, která zvyšuje ochranu osobních dat jejích občanů, tedy i Vás. 
 
I my, organizátoři filmového festivalu Kino Brasil (ze spolku Saudade, z.s.), s Vašimi osobními údaji 
nakládáme a děláme to dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.  
 
Chcete-li se dozvědět, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu tyto 
informace uchováváme a jaká máte s tím spojená práva, klikněte na svoji „roli“ (lépe řečeno svůj vztah 
vůči nám) a čtete dál: 
 

ČLEN SPOLKU 

DIVÁK 

DODAVATELÉ 

FILMOVÁ DISTRIBUČNÍ SPOLEČNOST 

MEDIÁLNÍ KONTAKT 

POTENCIÁLNÍ PARTNER A DODAVATEL 

SMLUVNÍ PARTNER 

SPOLUPRACOVNÍK 

SPONZOR 

 

  



 

Zpracování osobních údajů         Saudade z. s.  

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ČLENŮ SPOLKU 
 
 
V souvislosti s Vaším členstvím ve spolku Saudade, z.s. se sídlem Na Dlážděnce 2096/17B, 182 00 
Praha 8, IČO: 015 05 076, dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, jejichž „Správcem“ je právě 
spolek Saudade, z.s. Zpracování je prováděno v rozsahu: jméno; příjmení; datum a místo narození; 
rodné číslo; číslo OP; adresa bydliště; kontaktní údaje (telefon, e-mail, doručovací adresa); podpis. 
 
Účelem zpracovávání osobních údajů je plnění povinností vyplývajících ze zákona o zapsaných spolcích 
na základě titulu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, a tedy bez nutnosti Vašeho souhlasu.  
 
Správce při zpracování osobních údajů bude jednat v souladu s obecným nařízením o ochraně 
osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.  
Vaše osobní údaje neopustí teritorium České republiky a nebudou předávány třetím osobám s výjimkou 
případných zpracovatelů.  
 
Vaše osobní údaje bude Správce zpracovávat pouze po dobu existence Vašeho členství ve spolku 
v souladu se zákonným titulem pro zpracování.  
 
V rámci zpracování osobních údajů máte právo: 

 požádat Správce o informaci o tom, zda Vaše údaje jsou zpracovávány, či nikoli a pokud ano 
tak, za jakým účelem, které osobní údaje jsou zpracovávány včetně informací o zdrojích těchto 
údajů, plánované době, po kterou budou údaje zpracovávány a o příjemcích osobních údajů. 
Požádáte-li o informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů Správcem, Správce Vám 
bez zbytečného odkladu a bezplatně poskytne kopii zpracovávaných údajů (za každou další 
kopii může Správce účtovat přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů spojených 
s poskytnutím kopie); 

 na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů, které se Vás týkají; 

 na výmaz osobních údajů, nejsou-li již Vaše osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně; 

 právo na omezení zpracování osobních údajů. 
 
V případě, že jste přesvědčen/a, že Vašim právům Správce nedostatečně dostál, máte rovněž právo se 
obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 

00 Praha 7 (posta@uoou.cz). 

 

Pro komunikaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů se obracejte na: info@kinobrasil.cz. 
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Zpracování osobních údajů         Saudade z. s.  

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DIVÁKŮ 
 
 
V souvislosti s Vaší účastí v soutěži na festivalu Kino Brasil pořádaném spolkem Saudade, z.s. se 
sídlem Na Dlážděnce 2096/17B, 182 00 Praha 8, IČO: 015 05 076, dochází ke zpracování Vašich 
osobních údajů, jejichž „Správcem“ je právě spolek Saudade, z.s. Zpracování je prováděno v rozsahu: 
jméno; příjmení; kontaktní údaje (e-mail). 
 
Účelem zpracovávání osobních údajů je oprávněný zájem Správce na základě titulu uvedeného v čl. 6 
odst. 1 písm. f) GDPR, kterým je vyhodnocení soutěže a marketingové účely. Toto zpracování tedy 
nevyžaduje Váš souhlas.  
 
Správce při zpracování osobních údajů bude jednat v souladu s obecným nařízením o ochraně 
osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.  
 
Vaše osobní údaje neopustí teritorium České republiky a nebudou předávány třetím osobám s výjimkou 
případných zpracovatelů.  
 
Vaše osobní údaje bude Správce zpracovávat pouze dobu nezbytně nutnou, a to ne déle než po 
uplynutí dvou let od získání Vašeho kontaktu, v souladu se zákonným titulem pro zpracování.  
 
V rámci zpracování osobních údajů máte právo: 

 požádat Správce o informaci o tom, zda Vaše údaje jsou zpracovávány, či nikoli a pokud ano 
tak, za jakým účelem, které osobní údaje jsou zpracovávány včetně informací o zdrojích těchto 
údajů, plánované době, po kterou budou údaje zpracovávány a o příjemcích osobních údajů. 
Požádáte-li o informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů Správcem, Správce Vám 
bez zbytečného odkladu a bezplatně poskytne kopii zpracovávaných údajů (za každou další 
kopii může Správce účtovat přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů spojených 
s poskytnutím kopie); 

 na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů, které se Vás týkají; 

 na výmaz osobních údajů, nejsou-li již Vaše osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně; 

 právo na omezení zpracování osobních údajů; 

 právo vznést námitku, po níž Správce zpracování osobních údajů ukončí, neprokáže-li, že 
existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a 
svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. 

 
V případě, že jste přesvědčen/a, že Vašim právům Správce nedostatečně dostál, máte rovněž právo se 
obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 
00 Praha 7 (posta@uoou.cz). 
 
Pro komunikaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů se obracejte na: info@kinobrasil.cz.  
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Zpracování osobních údajů         Saudade z. s.  

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DODAVATELŮ 
 
 
V souvislosti s Vaší spoluprací se spolkem Saudade, z.s. se sídlem Na Dlážděnce 2096/17B, 182 00 
Praha 8, IČO: 015 05 076, dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, jejichž „Správcem“ je právě 
spolek Saudade, z.s. Zpracování je prováděno v rozsahu: jméno; příjmení; IČ; DIČ; kontaktní adresa; 
kontaktní údaje (telefon, e-mail, doručovací adresa); bankovní spojení; podpis. 
 
Účelem zpracovávání osobních údajů je plnění povinností vedení účetnictví na základě titulu uvedeného 
v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, a tedy bez nutnosti Vašeho souhlasu.  
 
Správce při zpracování osobních údajů bude jednat v souladu s obecným nařízením o ochraně 
osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.  
Vaše osobní údaje neopustí teritorium České republiky a nebudou předávány třetím osobám s výjimkou 
případných zpracovatelů a příslušných orgánů veřejné moci v rámci jejich kontrolních činností.  
 
Vaše osobní údaje bude Správce zpracovávat pouze po dobu požadovanou příslušnými právními 
předpisy v souladu se zákonným titulu pro zpracování.  
 
V rámci zpracování osobních údajů máte právo: 

 požádat Správce o informaci o tom, zda Vaše údaje jsou zpracovávány, či nikoli a pokud ano 
tak, za jakým účelem, které osobní údaje jsou zpracovávány včetně informací o zdrojích těchto 
údajů, plánované době, po kterou budou údaje zpracovávány a o příjemcích osobních údajů. 
Požádáte-li o informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů Správcem, Správce Vám 
bez zbytečného odkladu a bezplatně poskytne kopii zpracovávaných údajů (za každou další 
kopii může Správce účtovat přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů spojených 
s poskytnutím kopie); 

 na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů, které se Vás týkají; 

 na výmaz osobních údajů, nejsou-li již Vaše osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně; 

 právo na omezení zpracování osobních údajů. 
 
V případě, že jste přesvědčen/a, že Vašim právům Správce nedostatečně dostál, máte rovněž právo se 
obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 
00 Praha 7 (posta@uoou.cz). 
 
Pro komunikaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů se obracejte na: info@kinobrasil.cz. 
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Zpracování osobních údajů         Saudade z. s.  

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ FILMOVÝCH DISTRIBUČNÍCH 
SPOLEČNOSTÍ 

 
 
V souvislosti s (potenciálním) umístěním Vašeho filmu na festivalu pořádaném spolkem Saudade, z.s. 
se sídlem Na Dlážděnce 2096/17B, 182 00 Praha 8, IČO: 015 05 076, dochází ke zpracování Vašich 
osobních údajů, jejichž „Správcem“ je právě spolek Saudade, z.s. Zpracování je prováděno v rozsahu: 
jméno; příjmení; kontaktní údaje (e-mail). 
 
Účelem zpracovávání osobních údajů je oprávněný zájem Správce na základě titulu uvedeného v čl. 6 
odst. 1 písm. f) GDPR, kterým je zajištění festivalových filmů. Toto zpracování tedy nevyžaduje Váš 
souhlas.  
 
Správce při zpracování osobních údajů bude jednat v souladu s obecným nařízením o ochraně 
osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.  
 
Vaše osobní údaje neopustí teritorium České republiky a nebudou předávány třetím osobám s výjimkou 
případných zpracovatelů.  
 
Vaše osobní údaje bude Správce zpracovávat pouze dobu nezbytně nutnou, a to ne déle než po 
uplynutí pěti let od umístění filmu na festivalu/oslovení s ohledem na takové umístění, v souladu se 
zákonným titulem pro zpracování.  
 
V rámci zpracování osobních údajů máte právo: 

 požádat Správce o informaci o tom, zda Vaše údaje jsou zpracovávány, či nikoli a pokud ano 
tak, za jakým účelem, které osobní údaje jsou zpracovávány včetně informací o zdrojích těchto 
údajů, plánované době, po kterou budou údaje zpracovávány a o příjemcích osobních údajů. 
Požádáte-li o informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů Správcem, Správce Vám 
bez zbytečného odkladu a bezplatně poskytne kopii zpracovávaných údajů (za každou další 
kopii může Správce účtovat přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů spojených 
s poskytnutím kopie); 

 na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů, které se Vás týkají; 

 na výmaz osobních údajů, nejsou-li již Vaše osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně; 

 právo na omezení zpracování osobních údajů; 

 právo vznést námitku, po níž Správce zpracování osobních údajů ukončí, neprokáže-li, že 
existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a 
svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. 

 
V případě, že jste přesvědčen/a, že Vašim právům Správce nedostatečně dostál, máte rovněž právo se 
obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 
00 Praha 7 (posta@uoou.cz). 
 
Pro komunikaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů se obracejte na: info@kinobrasil.cz. 
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Zpracování osobních údajů         Saudade z. s.  

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MEDIÁLNÍCH KONTAKTŮ 
 
 
V souvislosti s propagací filmového festivalu Kino Brasil pořádaného spolkem Saudade, z.s. se sídlem 
Na Dlážděnce 2096/17B, 182 00 Praha 8, IČO: 015 05 076, dochází ke zpracování Vašich osobních 
údajů, jejichž „Správcem“ je právě spolek Saudade, z.s. Zpracování je prováděno v rozsahu: jméno; 
příjmení; pracovní pozice; kontaktní údaje (telefon, e-mail) - tyto údaje pocházejí z veřejného zdroje. 
 
Účelem zpracovávání osobních údajů je oprávněný zájem Správce na základě titulu uvedeného v čl. 6 
odst. 1 písm. f) GDPR, kterým je zajištění mediální propagace festivalu či doprovodných akcí. Toto 
zpracování tedy nevyžaduje Váš souhlas.  
 
Správce při zpracování osobních údajů bude jednat v souladu s obecným nařízením o ochraně 
osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.  
 
Vaše osobní údaje neopustí teritorium České republiky a nebudou předávány třetím osobám s výjimkou 
případných zpracovatelů.  
 
Vaše osobní údaje bude Správce zpracovávat pouze dobu nezbytně nutnou, a to po dobu aktuálnosti 
kontaktu a v souladu se zákonným titulem pro zpracování.  
 
V rámci zpracování osobních údajů máte právo: 

 požádat Správce o informaci o tom, zda Vaše údaje jsou zpracovávány, či nikoli a pokud ano 
tak, za jakým účelem, které osobní údaje jsou zpracovávány včetně informací o zdrojích těchto 
údajů, plánované době, po kterou budou údaje zpracovávány a o příjemcích osobních údajů. 
Požádáte-li o informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů Správcem, Správce Vám 
bez zbytečného odkladu a bezplatně poskytne kopii zpracovávaných údajů (za každou další 
kopii může Správce účtovat přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů spojených 
s poskytnutím kopie); 

 na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů, které se Vás týkají; 

 na výmaz osobních údajů, nejsou-li již Vaše osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně; 

 právo na omezení zpracování osobních údajů; 

 právo vznést námitku, po níž Správce zpracování osobních údajů ukončí, neprokáže-li, že 
existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a 
svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. 

 
V případě, že jste přesvědčen/a, že Vašim právům Správce nedostatečně dostál, máte rovněž právo se 
obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 
00 Praha 7 (posta@uoou.cz). 
 
Pro komunikaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů se obracejte na: info@kinobrasil.cz. 
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Zpracování osobních údajů         Saudade z. s.  

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POTENCIÁLNÍCH PARTNERŮ 
A DODAVATELŮ 

 
 
V souvislosti s Vaší (potenciální) spoluprací s filmovým festivalem Kino Brasil pořádaným spolkem 
Saudade, z.s. se sídlem Na Dlážděnce 2096/17B, 182 00 Praha 8, IČO: 015 05 076, dochází ke 
zpracování Vašich osobních údajů, jejichž „Správcem“ je právě spolek Saudade, z.s. Zpracování je 
prováděno v rozsahu: jméno; příjmení; pracovní pozice; kontaktní údaje (telefon, e-mail). 
 
Účelem zpracovávání osobních údajů je oprávněný zájem Správce na základě titulu uvedeného v čl. 6 
odst. 1 písm. f) GDPR, kterým je spolupráce s potenciálními partnery a dodavateli. Toto zpracování tedy 
nevyžaduje Váš souhlas.  
 
Správce při zpracování osobních údajů bude jednat v souladu s obecným nařízením o ochraně 
osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.  
 
Vaše osobní údaje neopustí teritorium České republiky a nebudou předávány třetím osobám s výjimkou 
případných zpracovatelů.  
 
Vaše osobní údaje bude Správce zpracovávat pouze dobu nezbytně nutnou, a to ne déle než po 
uplynutí pěti let od oslovení s ohledem na Vaši spolupráci s festivalem, v souladu se zákonným titulem 
pro zpracování.  
 
V rámci zpracování osobních údajů máte právo: 

 požádat Správce o informaci o tom, zda Vaše údaje jsou zpracovávány, či nikoli a pokud ano 
tak, za jakým účelem, které osobní údaje jsou zpracovávány včetně informací o zdrojích těchto 
údajů, plánované době, po kterou budou údaje zpracovávány a o příjemcích osobních údajů. 
Požádáte-li o informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů Správcem, Správce Vám 
bez zbytečného odkladu a bezplatně poskytne kopii zpracovávaných údajů (za každou další 
kopii může Správce účtovat přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů spojených 
s poskytnutím kopie); 

 na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů, které se Vás týkají; 

 na výmaz osobních údajů, nejsou-li již Vaše osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně; 

 právo na omezení zpracování osobních údajů; 

 právo vznést námitku, po níž Správce zpracování osobních údajů ukončí, neprokáže-li, že 
existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a 
svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. 

 
V případě, že jste přesvědčen/a, že Vašim právům Správce nedostatečně dostál, máte rovněž právo se 
obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 
00 Praha 7 (posta@uoou.cz). 
 
Pro komunikaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů se obracejte na: info@kinobrasil.cz. 
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Zpracování osobních údajů         Saudade z. s.  

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLUVNÍCH PARTNERŮ 
 
 
V souvislosti s uzavřením smlouvy se spolkem Saudade, z.s. se sídlem Na Dlážděnce 2096/17B, 182 
00 Praha 8, IČO: 015 05 076, dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, jejichž „Správcem“ je 
právě spolek Saudade, z.s. Zpracování je prováděno v rozsahu: jméno; příjmení; IČ; DIČ; datum 
narození; kontaktní adresa; kontaktní údaje (telefon, e-mail, doručovací adresa); bankovní spojení; 
podpis. 
 
Účelem zpracovávání osobních údajů je plnění smlouvy na základě titulu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. 
b) GDPR, a tedy bez nutnosti Vašeho souhlasu.  
 
Správce při zpracování osobních údajů bude jednat v souladu s obecným nařízením o ochraně 
osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.  
 
Vaše osobní údaje neopustí teritorium České republiky a nebudou předávány třetím osobám s výjimkou 
případných zpracovatelů a příslušných orgánů veřejné moci v rámci jejich kontrolních činností.  
 
Vaše osobní údaje bude Správce zpracovávat pouze dobu nezbytně nutnou, a to ne déle než po 
uplynutí pěti let od splnění smlouvy, v souladu se zákonným titulem pro zpracování.  
 
V rámci zpracování osobních údajů máte právo: 

 požádat Správce o informaci o tom, zda Vaše údaje jsou zpracovávány, či nikoli a pokud ano 
tak, za jakým účelem, které osobní údaje jsou zpracovávány včetně informací o zdrojích těchto 
údajů, plánované době, po kterou budou údaje zpracovávány a o příjemcích osobních údajů. 
Požádáte-li o informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů Správcem, Správce Vám 
bez zbytečného odkladu a bezplatně poskytne kopii zpracovávaných údajů (za každou další 
kopii může Správce účtovat přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů spojených 
s poskytnutím kopie); 

 požádat Správce o poskytnutí osobních údajů, které se Vás týkají a jež jste poskytl/a Správci, 
a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, abyste mohl/a předat 
tyto údaje jinému správci, anebo aby byly Vaše osobní údaje předány přímo Správcem správci 
jinému, je-li to technicky proveditelné; 

 na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů, které se Vás týkají; 

 na výmaz osobních údajů, nejsou-li již Vaše osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně; 

 právo na omezení zpracování osobních údajů. 
 
V případě, že jste přesvědčen/a, že Vašim právům Správce nedostatečně dostál, máte rovněž právo se 
obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 
00 Praha 7 (posta@uoou.cz). 
 
Pro komunikaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů se obracejte na: info@kinobrasil.cz. 
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Zpracování osobních údajů         Saudade z. s.  

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLUPRACOVNÍKŮ 
 
 
V souvislosti s Vaší spoluprací s filmovým festivalem Kino Brasil pořádaným spolkem Saudade, z.s. se 
sídlem Na Dlážděnce 2096/17B, 182 00 Praha 8, IČO: 015 05 076, dochází ke zpracování Vašich 
osobních údajů, jejichž „Správcem“ je právě spolek Saudade, z.s. Zpracování je prováděno v rozsahu: 
jméno; příjmení; typ spolupráce; jazyková vybavenost; kontaktní údaje (telefon, e-mail, skype). 
 
Účelem zpracovávání osobních údajů je oprávněný zájem Správce na základě titulu uvedeného v čl. 6 
odst. 1 písm. f) GDPR, kterým je vedení evidence spolupracovníků. Toto zpracování tedy nevyžaduje 
Váš souhlas.  
 
Správce při zpracování osobních údajů bude jednat v souladu s obecným nařízením o ochraně 
osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.  
 
Vaše osobní údaje neopustí teritorium České republiky a nebudou předávány třetím osobám s výjimkou 
případných zpracovatelů.  
 
Vaše osobní údaje bude Správce zpracovávat pouze dobu nezbytně nutnou, a to ne déle než po 
uplynutí pěti let od obdržení Vašeho kontaktu, v souladu se zákonným titulem pro zpracování.  
 
V rámci zpracování osobních údajů máte právo: 

 požádat Správce o informaci o tom, zda Vaše údaje jsou zpracovávány, či nikoli a pokud ano 
tak, za jakým účelem, které osobní údaje jsou zpracovávány včetně informací o zdrojích těchto 
údajů, plánované době, po kterou budou údaje zpracovávány a o příjemcích osobních údajů. 
Požádáte-li o informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů Správcem, Správce Vám 
bez zbytečného odkladu a bezplatně poskytne kopii zpracovávaných údajů (za každou další 
kopii může Správce účtovat přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů spojených 
s poskytnutím kopie); 

 na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů, které se Vás týkají; 

 na výmaz osobních údajů, nejsou-li již Vaše osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně; 

 právo na omezení zpracování osobních údajů; 

 právo vznést námitku, po níž Správce zpracování osobních údajů ukončí, neprokáže-li, že 
existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a 
svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. 

 
V případě, že jste přesvědčen/a, že Vašim právům Správce nedostatečně dostál, máte rovněž právo se 
obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 
00 Praha 7 (posta@uoou.cz). 
 
Pro komunikaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů se obracejte na: info@kinobrasil.cz. 
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Zpracování osobních údajů         Saudade z. s.  

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPONZORŮ 
 
V souvislosti s Vaším (potenciálním) sponzorstvím filmového festivalu Kino Brasil pořádaného spolkem 
Saudade, z.s. se sídlem Na Dlážděnce 2096/17B, 182 00 Praha 8, IČO: 015 05 076, dochází ke 
zpracování Vašich osobních údajů, jejichž „Správcem“ je právě spolek Saudade, z.s. Zpracování je 
prováděno v rozsahu: jméno; příjmení; pozice (kontaktní osoby); kontaktní údaje (telefon, e-mail). 
 
Účelem zpracovávání osobních údajů je oprávněný zájem Správce na základě titulu uvedeného v čl. 6 
odst. 1 písm. f) GDPR, kterým je zajištění finančních zdrojů na provoz festivalu či doprovodných akcí. 
Toto zpracování tedy nevyžaduje Váš souhlas.  
 
Správce při zpracování osobních údajů bude jednat v souladu s obecným nařízením o ochraně 
osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.  
 
Vaše osobní údaje neopustí teritorium České republiky a nebudou předávány třetím osobám s výjimkou 
případných zpracovatelů.  
 
Vaše osobní údaje bude Správce zpracovávat pouze dobu nezbytně nutnou, a to ne déle než po 
uplynutí pěti let od oslovení s žádostí o podporu festivalu, v souladu se zákonným titulem pro 
zpracování.  
 
V rámci zpracování osobních údajů máte právo: 

 požádat Správce o informaci o tom, zda Vaše údaje jsou zpracovávány, či nikoli a pokud ano 
tak, za jakým účelem, které osobní údaje jsou zpracovávány včetně informací o zdrojích těchto 
údajů, plánované době, po kterou budou údaje zpracovávány a o příjemcích osobních údajů. 
Požádáte-li o informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů Správcem, Správce Vám 
bez zbytečného odkladu a bezplatně poskytne kopii zpracovávaných údajů (za každou další 
kopii může Správce účtovat přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů spojených 
s poskytnutím kopie); 

 na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů, které se Vás týkají; 

 na výmaz osobních údajů, nejsou-li již Vaše osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně; 

 právo na omezení zpracování osobních údajů; 

 právo vznést námitku, po níž Správce zpracování osobních údajů ukončí, neprokáže-li, že 
existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a 
svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. 

 
V případě, že jste přesvědčen/a, že Vašim právům Správce nedostatečně dostál, máte rovněž právo se 
obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 
00 Praha 7 (posta@uoou.cz). 
 
Pro komunikaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů se obracejte na: info@kinobrasil.cz. 
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