POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vyplněním registračního formuláře (příp. jiným kontaktováním agentury Casting by Maja ohledně
zařazení do castingové databáze) prohlašujete, že jste se seznámil(a) s informacemi týkajícími se
zpracování osobních údajů paní Marií Hamplovou, IČ: 05569001, se sídlem Mydlářská 189/3, 460 10
Liberec, Liberec X – Františkov (také jen jako „Agentura“ či „Casting by Maja“), a byl(a) jste
informován(a) o způsobu zpracování osobních údajů, s čímž vyjadřujete svůj souhlas.
Níže uvedené informace byly poskytnuty v souladu s nařízením 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 (v textu rovněž jako „GDPR").
Totožnost správce osobních údajů: Marie Hamplová
Kontaktní údaje správce:
poštovní adresa: Mydlářská 189/3, 460 10 Liberec, Liberec X – Františkov,
email: maja@castingbymaja.com
tel.: +420732304635
Účel zpracování osobních údajů: správa castingové databáze (dále jen „Databáze“) a výkon
činnosti castingové agentury.
Vaše níže uvedené osobní údaje mohou být Agenturou zpracovávány pouze s Vaším souhlasem coby
subjektu těchto údajů, a to pro účely jejich zařazení do Databáze a zprostředkování hereckého
angažmá v rámci tvorby filmů, televizních programů či reklam a dalších souvisejících služeb.
Údaje,
•
•
•
•
•
•

které Agentura zpracovává, zahrnují:
jméno a příjmení
datum narození
kontaktní adresa
emailová adresa a telefonní číslo
Vámi poskytnuté fotografie
Vaše dosažené vzdělání, jazykové dovednosti, dosavadní profesní praxi a případné herecké
angažmá
• údaje týkající se Vašich profesních dovedností (např. zpěv, tanec, řidičské oprávnění atd.)
• údaje týkající se Vašich tělesných parametrů a vzhledu (výška, váha, míry, velikost bot a
oblečení, etnikum, barva vlasů, barva očí atd.)
• další nepovinné údaje, které nám dobrovolně poskytnete.
Agentura může přiřazovat k Vašim údajům i další údaje, které se Vás týkají, získané z veřejných
zdrojů a které souvisejí se správou Databáze.
Obecně platí, že Agentura shromažďuje osobní údaje přímo od Vás coby subjektu údajů.
Agentura dále získává osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů.
Zpracování zvláštních kategorií údajů:
Souhlasíte s tím, aby Agentura v rámci Databáze zpracovávala též informace týkající se Vaší
příslušnosti k národnostnímu či rasovému etniku, a to z důvodu, aby Vám mohla lépe zajistit
castingové služby a selekci pro odpovídající nabídky.
Zpracování osobních údajů osob mladších 18 let:
Agentura zpracovává výše uvedené osobní údaje, včetně výše uvedené zvláštní kategorie údajů,
osob mladších 18 let pouze na základě výslovného souhlasu jejich zákonného zástupce.
Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů:
Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny produkčním společnostem a společnostem
spolupracujícím s těmito produkčními společnostmi či jejich zástupcům nebo nezávislým
producentům, kteří pracují na tvorbě filmů, televizních programů či reklam a dalším souvisejícím
profesím v tomto oboru, pro účely Vašeho možného hereckého angažmá.
Vaše osobní údaje mohou být dále zpřístupněny subjektům, které spolupracují s Agenturou, pokud
je to nezbytné k zajištění správy Databáze a s nimiž má Agentura uzavřenu smlouvu o zpracování
osobních údajů. Aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů je veden Agenturou a bude poskytnut
na vyžádání.
Zpracování je prováděno převážně v sídle Agentury. Ke zpracování dochází
prostřednictvím výpočetní techniky, popřípadě i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné

podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.
Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo země EU, aniž by byla přijata odpovídající úroveň
ochrany Vašich osobních údajů. Jakékoli předávaní osobních údajů se děje pouze pro účely
zpracování, ke kterým máme Váš souhlas.
Doba uložení osobních údajů:
Agentura uloží osobní údaje nejdéle na dobu do dosažení 80 let Vašeho věku a/nebo po dobu, po
kterou trvá Váš souhlas se zpracováním (přesáhne-li tato doba výše uvedený věk).
Jaká máte práva související se zpracováním osobních údajů? Berete na vědomí a byl/a jste
poučen o Vašich zákonných právech, a to konkrétně o:
a) právu odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely Vašeho
zařazení do Databáze. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní
adresu nebo kontaktní email Agentury uvedený výše.
Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. Berete na
vědomí, že proto, abychom Vám mohli zajistit služby castingové agentury a Vaše zařazení do
Databáze, potřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje. Odvoláním Vašeho souhlasu Vám výše
uvedené služby nebudeme moci poskytnout.
b) právu přístupu ke svým osobním údajům
c) právu požadovat opravu, blokování nebo likvidaci osobních údajů
Pokud se domníváte nebo zjistíte, že Agentura nebo jí pověřené třetí osoby provádí zpracování
Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo
v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na
účel jejich zpracování, máte právo požadovat opravu, blokování nebo likvidaci Vašich osobních
údajů.
d) právu požadovat výmaz osobních údajů, a to tehdy, pokud:
• Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak
zpracovány;
• pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje žádný další právní titul
pro zpracování;
• vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další
zpracování;
• Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
• Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.
e) právu na omezení zpracování
Máte právo na to, aby Agentura omezila zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto
případů:
• popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Agentura mohla
přesnost osobních údajů ověřit;
• zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a žádáte místo
toho omezení jejich použití;
• Agentura již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení,
výkon nebo obhajobu právních nároků.
f) právo na přenositelnost údajů
Máte právo, aby Agentura předala Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě
Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
Při
výkonu svého
práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly
předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
Jak můžete svá práva uplatnit?
Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv
uplatnit kontaktováním správce (Agentury) na poštovní adrese Mydlářská 189/3, 460 10 Liberec,
Liberec X – Františkov, email: maja@castingbymaja.com, tel. +420732304635.
Právo podat stížnost

Na postup Agentury jakožto správce lze v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů podat
stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.
V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování Vaších osobních údajů nás můžete kontaktovat
písemně na maja@castingbymaja.com.

