
 
 

INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH 
ÚDAJŮ  

 

 

V souladu s  Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.2016/679  o ochraně fyzických  

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném  pohybu těchto  údajů 

vydává  Slezské zemské muzeum (dále jen „SZM“ nebo „správce) toto memorandum. 

  

1. Kontaktní údaje  
 

 Slezské zemské muzeum 

Nádražní okruh 31, 746 01 Opava 

Tel.: +420 553 622 999; +420 555 557 264; +420 595 172 777 (VOIP) 

E-mail: szm@szm.cz 

Elektronická adresa podatelny: szm@szm.cz   

ID datové schránky: 6nwqxf7 

  

 Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

          tel.: +420 778 488 264; e-mail: poverenec@szm.cz  

 

Na pověřence pro ochranu osobních údajů  se lze obracet v záležitostech souvisejících se 

zpracováním osobních údajů. 

 

2. Upozornění 
 

 SZM je oprávněno sdělit  osobní údaje pouze osobě, které se 

osobní údaje  týkají, a proto tato osoba může být požádána o 
prokázání své totožnosti 

  

3.      Zpracování osobních údajů 

  

  3.1    Účely zpracování osobních údajů 
 zaměstnanců, návštěvníků a dalších partnerů slouží k zajištění  činnosti SZM 

 jako státní sbírkotvorné instituce, založené ve veřejném zájmu k poskytování   

 služeb veřejnosti.  

 

  3.2    Právní základ pro zpracování osobních údajů 

 
  3.2.1  Souhlas se zpracováním osobních údajů  

 

           Souhlas se zpracováním osobních údajů je potřebný vždy u: 

 zasílání informací o činnosti SZM 

 poskytování služeb SZM 

 uzavření a plnění smluvního vztahu (např.  darovací, kupní smlouvy, smlouvy o 

dílo nebo smlouvy o pracovním poměru) 
 

3.2.3 Plnění právní povinnosti správce 

 

 zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně 

některých dalších zákonů, v platném znění, a prováděcí vyhlášky č. 275/2000 

Sb., v platném znění 

mailto:poverenec@szm.cz


 zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a 

vývoje), v platném znění 

 zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších 

předpisů 

 zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a provozování veřejných knihovnických 

a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 právní předpisy v oblasti ochrany národního kulturního dědictví 

 další právní předpisy a zákony (pracovně právní, zákon o zadávání veřejných 

zakázek, o účetnictví, o finanční kontrole atd.) 
 

3.2.4 Plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu  veřejné moci 

 

      SZM  je institucí založenou ve veřejném zájmu. Základní účel zřízení a předmět  

      hlavní činnosti  je zakotven ve zřizovací listině, tj.: 

 získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a 

zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy 

 provádět základní výzkum a aplikovaný výzkum týkající se sbírek a prostředí, 

ze kterého jsou získávány sbírkové předměty 

 šířit výsledky výzkumu a vývoje prostřednictvím, publikování, muzejních 

výstav a muzejních programů 

 spravovat historický knižní fond, veřejnou vědeckou knihovnu a sbírku 

písemností archivní povahy 

 

 

3.2.5 Zpracování pro účely oprávněných zájmů SZM  

 

 Prostory SZM jsou monitorovány kamerovými systémy z preventivních důvodů  

a  oprávněného zájmu s cílem zajištění bezpečného prostředí.  

 Je dbáno,  aby kamerové systémy nezasahovaly do soukromí  zaměstnanců a 

návštěvníků. 

 Na kamerový systém upozorňuje piktogram. 

 U jednotlivých akcí může být pořizován zvukový nebo obrazový záznam 

(fotografie, audiozáznam, videozáznam), následně zveřejňovaný a archivovaný 

jako doklad činnosti organizace.  

 Na  jejich pořizování je návštěvník předem upozorněn. 

 Návštěvník má právo požadovat, aby nebyly pořizovány fotografie, 

audiozáznam či videozáznam jeho zachycující. 

 Nesouhlas se zvukovým nebo obrazovým záznamem je nutné  jasně oznámit 

přítomnému zástupci SZM. 

 Nesouhlas se zvukovým nebo obrazovým záznamem dětí bez doprovodu jejich 

zákonných zástupců je nutno doložit písemným nesouhlasem zákonných 

zástupců dítěte doprovázející osobou. 

 

3.3     Další podmínky ochrany osobních údajů 

 
 Existence povinnosti poskytnout osobní údaje je závislá na právním základu. 

 V případě existence takové  povinnosti a vyplývajících důsledků  bude subjekt 

údajů vždy informován. 

 Při zpracovávání  osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, 

včetně profilování, ze kterého by mohly vyplynout nějaké důsledky.  

 Prováděné statistiky návštěvnosti jsou zpracovávány na základě 

anonymizovaných a souhrnných dat. 

 

 

 

  



3.4    Zpracovávané osobní údaje a jejich zdroje: 
 

 klient (návštěvník, žadatel, čtenář, objednatel) 

 veřejné zdroje  

 webové stránky  

 jiné  informační systémy 

 

3.5     Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů: 
 

 oprávnění zaměstnanci SZM 

 smluvní partneři (pomáhají zajišťovat provoz a poskytující SZM software)  

 Policie ČR popř. další orgány činné v trestním řízení (na základě jejich písemné 

žádosti) 
 

          Databáze nejsou sdíleny, předávány a prodávány. 

 

3.6    Doba uložení osobních údajů, kritéria pro stanovení této doby 
 

Doby uložení osobních údajů jsou stanovovány z hlediska slučitelných důvodů    

pro jejich zpracovávání, kterými jsou zejména povinnosti: 

 

 uchovávat podklady pro účely kontroly anebo konkrétních ustanovení platných 

právních předpisů 

 zákonné doby skartace  písemností  

 kamerové záznamy jsou uchovávány po minimální potřebnou dobu 

  

3.7   Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní  
         organizaci 

  
         SZM nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím. 

  

 4.     Práva subjektu údajů: 
  

 4.1   Právo na přístup k osobním údajům 

 

         Osoba, které se osobní údaje týkají, má právo: 

 na přístup ke svým osobním údajům 

 vědět jaké údaje jsou o ní zpracovávány, včetně nároku získat jejich kopii. 

 

 4.2   Právo na opravu 
 

         Osoba, které se osobní údaje týkají, má v případě nepřesných nebo    

         chybných osobních údajů právo na jejich opravu. 

  

 4.3  Právo na výmaz / právo být zapomenut 
 
        Osoba, které se osobní údaje týkají, má právo požádat o výmaz svých osobních 

        dat. 
   Pokud ale je zpracování  údajů nezbytné z důvodu výkonu práva na svobodu  

   projevu a informace, pro splnění právních povinností nebo pro splnění  

   úkolu prováděného ve veřejném zájmu, pro účely archivace, vědeckého či   

   historického výzkumu nebo pro určení, výkon a obhajobu právních nároků,  

   nelze žádosti vyhovět. 

 

 

  



4.4   Právo přenositelnost údajů 

 
       Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu nebo  smlouvy má    

       osoba, které se osobní údaje týkají, právo na jejich přenesení k jinému správci. 

  

4.5   Právo vznést námitku proti zpracování 
 

Osoba, které se osobní údaje týkají, má právo vznést kdykoli námitku proti 

zpracování  svých osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace.  

Při vznesení  námitky proti zpracování údajů z důvodů přímého marketingu,   

nebudou osobní údaje dále zpracovávány. 

 

  

 4.6  Právo odvolat kdykoli souhlas  
 

        Pokud jsou osobní data zpracovávána na základě uděleného souhlasu, má subjekt  

        právo tento souhlas odvolat. Nebude se však týkat práva správce zpracovávat  

        údaje v době před tímto odvoláním. 

 

 4.7  Právo podat stížnost u dozorového úřadu 
 

       Osoba, které se osobní údaje týkají, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu   

       osobních údajů, bude-li mít za to, že SZM při zpracování osobních údajů postupuje  

       v rozporu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.2016/679  o ochraně  

       fyzických  osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném  pohybu 

       těchto  údajů. 
 


