
OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
Společnost přátel ZUŠ MORAVA, z.s., Holešovská 271, , IČ 265 79 979, je spolek vedený ve 
spolkovém rejstřík pod spisovou značkou L13572  u Krajského soudu v Brně 
 

Společnost vyvíjí nepolitickou činnost zaměřenou na uchovávání a popularizaci kulturních 

hodnot regionu a podporu činnosti ZUŠ Morava a aktivit s tím spojených. Svoje poslání 

naplňuje společnost plánovitou nevýdělečnou činností a popularizační a výchovnou prací. 

Veškeré případné příjmy z činnosti společnosti budou užity výhradně k další činnosti spolku. 

Dle možnosti žákům školy poskytovat materiální a finanční pomoc obecně prospěšnou prací 

svých členů za účelem rozvoje jejich osobnosti. 

 
Informace o zpracování osobních údajů: 
 
1) Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR 
splnění právní povinnosti, která se na Společnost přátel ZUŠ MORAVA, z.s. vztahuje. 
 
2) Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, 
úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uložena zvláštním právním předpisem. 
 
3) Při zpracování osobních údajů u Společnost přátel ZUŠ MORAVA, z.s. nedochází 
k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, 
jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů. 
 
4) Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro 
jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou 
dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným 
v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. 
 
5) Máte právo: 

• požadovat umožnění přístupu k osobním údajům žáka, 

• požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje 
zpracovávané u Společnosti přátel ZUŠ MORAVA, z.s. jsou nepřesné), 

• požadovat vymazání osobních údajů žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování, 

• podat stížnost u kontrolního orgánu. 
 

6) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými 
ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 
 
 


