Ochrana osobních údajů v NFA
Základní pojmy a informace
Právní předpis upravující zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením 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 (General
Data Protection Regulation - obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“)
a ze zákona č.101/2000Sb o ochraně osobních údajů. Tyto dokumenty neomezují platnost
zákona č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zejména ukládání analogových i
digitálních dokumentů, a dodržování skartačních lhůt..
Základní pojmy a informace
Osobní údaj je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, dále
jen subjektů údajů. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či
nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, příjmení, identifikační
číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické,
genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Citlivé osobní údaje jsou speciální kategorií podle nařízení, zahrnují údaje o rasovém
či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství
v odborech, o zdravotním stavu, sexuální orientaci a trestních deliktech či pravomocném
odsouzení osob. Tyto údaje mohou subjekt údajů samy o sobě poškodit ve společnosti,
v zaměstnání, ve škole či mohou zapříčinit jeho diskriminaci. Do kategorie citlivých údajů
nařízení nově zahrnuje genetické a biometrické údaje. Zpracování citlivých osobních údajů
podléhá mnohem přísnějšímu režimu, než je tomu u obecných údajů.
Subjekt údajů
Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, a kterou je možné dle osobního
údaje identifikovat nebo která je identifikovatelná.
Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky
zpracování osobních údajů a za pracování primárně odpovídá.
Správcem vašich osobních údajů je Národní filmový archiv, IČO: 00057266, se sídlem
Malešická 2706/12, 130 00 Praha 3.
Kontaktní údaj NFA pro ochranu osobních údajů je e-mail : nfa@nfa.cz
Kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů v NFA je Mgr. Martina Šťastná, vedoucí
sekretariátu.
Zpracovatel osobních údajů
Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce
zpracovává pro správce osobní údaje.
Zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna
s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných
postupů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení,

přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření
nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo jejich
zničení.
Pro zákonné zpracování vašich osobních údajů musí být naplněna alespoň jedna
z podmínek uvedených v článku 6 nařízení. V případě, že se jedná o zvláštní kategorie
osobních údajů, musí být naplněna alespoň jedna z podmínek uvedených v článku 9
nařízení. V obou případech pak musí být dodrženy zásady zpracování osobních údajů
uvedené v článku 5 nařízení.
Zpracování osobních údajů v NFA
NFA je národním akreditovaným specializovaným archivem, jehož posláním je budování,
ochrana, restaurování, vědecké zpracování, zpřístupňování a využívání národního filmového
dědictví, audiovizuálních archiválií, včetně sbírek soudobé dokumentace, sbírek písemných
archiválií, literatury a sbírek knihovny archivu. K naplnění svých cílů a povinností NFA
zpracovává osobní údaje, a to vždy korektně a transparentně.
Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění povinností vyplývajících ze
zákona, plnění smluv, oprávněných zájmů správce, ochrana životně důležitých zájmů
subjektu údajů, nebo plnění úkolů orgánu veřejné moci.
NFA získává osobní údaje přímo od subjektu údajů. V případě, kdy je to potřebné, vyžaduje
NFA souhlas se zpracováním osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné, ke
konkrétnímu účelu a lze ho kdykoliv odvolat.
Osobní údaje zpracovávané v NFA
Účel zpracování
Smluvní vztahy

Badatelské listy - evidence badatelů

Katalogizace rodinných/soukromých snímků
Nezpracované archivní fondy

Zpracované archivní fondy

Zvukové nahrávky

Zpracovávané osobní údaje
jméno, příjmení, datum narození, adresa
trvalého pobytu, telefon, e-mail, státní občanství,
číslo občanského průkazu, bankovní spojení
jméno, příjmení, datum narození, adresa
trvalého pobytu, telefon, e-mail, státní občanství
číslo občanského průkazu
jméno, příjmení, osobní údaje vč. údaje
popisného (obrazový záznam osoby)
mohou obsahovat všechny typy osobních i
citlivých osobních údajů, jak jsou taxativně
uvedeny v příslušné legislativě
mohou obsahovat všechny typy osobních i
citlivých osobních údajů, jak jsou taxativně
uvedeny v příslušné legislativě
jméno, příjmení, datum narození, adresa
trvalého pobytu, rodinný stav, údaje vypovídající
o původu, náboženském přesvědčení, sexuální
orientaci, politických postojích, zdravotním stavu,
vzdělání, znalosti, zaměstnání, údaje o jiné
osobě

Souhlas s pořízením rozhovoru či zvukového
záznamu

jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa
trvalého pobytu

jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa
trvalého pobytu
jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště,
Kartotéka registračních přihlášek uživatelů
kontaktní adresa, telefon, e-mail, pracoviště,
knihovny
škola
Kartotéka filmových tvůrců
jméno, příjmení, datum a místo narození/úmrtí,
příbuzenské vztahy, životopis
Databáze filmových osobností - AIS
jméno, příjmení, rok narození/úmrtí
jméno, příjmení, datum a místo narození/úmrtí,
Databáze filmových osobností a společností alternativní jména, příbuzenské vztahy,
Starbase
životopisy (viditelné na webu FP), adresa,
telefon, e-mail
Databáze kontaktů - novináři, VIP
jméno, příjmení, email, telefon
Databáze kontaktů subscribers ze stránek nfa.cz jméno, příjmení, email
Databáze kontaktů v Mailchimp a Newsletter
jméno, příjmení, email
jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště
Databáze uživatelů knihovny
v ČR, kontaktní adresa, email, telefon,
pracoviště/škola, profese
Newsletter KNFA
jméno, příjmení, email
jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail osob
dodávajících data k dlouhodobému uložení v
Oznamovací povinnost - Digilab
NFA a osob podílejících se na vzniku
kinematografického díla
e-mail uživatelů z řad zaměstnanců NFA, e-mail
Digilab samoobsluha
adresátů
tato agenda je popsána v samostatném
Osobní údaje zaměstnanců
dokumentu, určeném pro zaměstnance NFA
Souhlas autorů se zveřejněním díla

Zabezpečení osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem, transparentně a korektně a pouze
v nezbytném rozsahu, nedochází k jejich předání do zemí mimo EU. Při zpracování osobních
údajů neprovádíme automatizované rozhodování ani profilování.
Písemnosti v papírové podobě, které nejsou momentálně v interním oběhu, jsou uloženy
v příslušném oddělení přístupné pouze zaměstnancům daného oddělení.
Osobní údaje v elektronické podobě jsou ukládány v informačních systémech NFA a jsou
přístupné pouze vybraným zaměstnancům NFA daného oddělení. Ochrana před
neoprávněným přístupem jiných osob je zabezpečena přístupovými oprávněními a fyzickou
ochranou serverů.
Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu stanovenou Spisovým a skartačním řádem NFA.
Uplatnění práv subjektů údajů
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud zpracování osobních údajů probíhá na základě souhlasu, máte právo jej kdykoliv
odvolat. Odvolání souhlasu neovlivňuje zákonnost předchozího zpracování.
Právo na informace a přístup k osobním údajům – článek 13 a 14
Máte právo být informováni, zda a jaké Vaše osobní údaje v NFA zpracováváme: účel
zpracování, právní základ pro zpracování osobních údajů, jaké kategorie osobních údajů
zpracováváme, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje zpracovány, zdroje osobních
údajů, pokud nejsou získány od Vás a zda dochází k předání osobních údajů třetím stranám.
Právo na opravu – článek 16
Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravili nebo doplnili Vaše
nepřesné, neúplné nebo neaktuální osobní údaje.
Právo na výmaz – právo být zapomenut – článek 17
Máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů zejména z důvodu nepotřebnosti
osobních údajů pro účely, pro které byly shromážděny. Vaše osobní údaje nelze vymazat,
pokud jsou zpracovávány z důvodu plnění zákonné povinnosti.
Právo na omezení zpracování – článek 18
Máte právo požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů především, když Vaše
osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, nebo zpracování Vašich osobních údajů
je protiprávní a požadujete omezení namísto výmazu. Můžete vznést námitku proti
zpracování nebo upozornit na chybně zpracovávané osobní údaje na dobu potřebnou
k ověření přesnosti údajů
Právo vznést námitku
Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného
zájmu.
Právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů – Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha
7, https://www.uoou.cz
Povinnost dodržet lhůty pro vyřízení – článek 12
Vaše dotazy a stížnosti vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od
obdržení žádosti.
Odpovědnost za zpracování osobních údajů
Za zákonné zpracování Vašich osobních údajů odpovídá Národní filmový archiv,
příspěvková organizace MK ČR. Dozorovou činnost v ČR vykonává Úřad pro ochranu
osobních údajů.
Kontaktní údaje
Uplatnění Vašich práv, dotazů, stížností a připomínek týkajících se ochrany osobních údajů
můžete na e-mailové adrese: nfa@nfa.cz. Uplatnění práv je bezplatné.

