Informace
pro návštěvníky akce
POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A AUDIOVIZUÁLNÍCH ZÁZNAMŮ AKCE
Vezměte prosím na vědomí, že průběh této veřejné hromadné akce bude organizátorem, tj. Nadačním fondem
Kryštůfek (dále jen NFK) zaznamenáván v podobě fotografií a/nebo audiovizuálních záznamů („záznamy“).
Fotografie a audiovizuální záznamy z akce mohou být zveřejněny prostřednictvím interních i externích komunikačních kanálů NFK, tj. zejména prostřednictvím webových stránek, jiných komunikačních kanálů a sociálních
sítí a dále na letácích, plakátech a v edukačních brožurách, nebo i na různých propagačních předmětech nebo
zveřejněny v tiskovém, rozhlasovém televizním nebo obdobném zpravodajství („komunikační kanály“).
V případě, že nesouhlasíte se zveřejněním konkrétní fotografie/video záznamu Vaší osoby na komunikačním
kanálu, prosím obraťte se na emailovou adresu: info@nadacnifondkrystufek.cz

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ ZÁZNAMŮ JAKO OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Organizátor je ve vztahu k pořízeným záznamům správcem osobních údajů a zpracovává je za účelem vytvoření fotodokumentace, záznamů a prezentačních videí z akce, které budou sloužit NFK k prezentaci, propagaci
a podpoře činnosti NFK a dále k dokumentaci průběhu akce a jejích výsledků.
Osobní údaje budou zpracovávány, dokud to bude nezbytné v souvislosti s výše popsanými účely, nejdéle však
po dobu tří let. Jako subjekt osobních údajů máte právo požadovat po správci osobních údajů přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání či omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitky k tomuto
zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo obdržet kopii osobních údajů. Veškerá práva popsaná
v tomto odstavci mohou být uplatňována zasláním emailové žádosti správci osobních údajů na výše uvedenou
emailovou adresu.
Správce osobních údajů stanoví dostatečné technologické, fyzické, administrativní a procedurální záruky, které
budou v souladu se standardy přijatými v příslušném odvětví za účelem ochrany a zajištění důvěrnosti, integrity
nebo dostupnosti zpracovávaných osobních údajů, zabránění neoprávněnému užívání nebo neoprávněného
přístupu k osobním údajům či zabránění porušení zabezpečení osobních údajů (bezpečnostní incidenty) v souladu s pokyny a interními postupy NFK a platnými právními předpisy.
Informace o zpracování osobních údajů účastníků soutěže „Malování s Kryštůfkem“ jsou dostupná
www.krystufek-zachranar.cz a v Pravidlech soutěže.
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