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Popis: NTM pořádá pro děti, žaky a studenty edukační programy a pro širokou 
veřejnost tvůrčí dílny (workshopy). V rámci těchto aktivit mohou být 
zpracovávány osobní údaje účastníků. 

Účel: Jednoznačná identifikace a evidence účastníků, případně uvedení 
osobních údajů (zpravidla jména a příjmení) u fotografií z těchto 
edukačních programů a workshopů, případně přímo na produktech 
workshopů (např. v titulcích reportáže natočené v rámci workshopu 
televizního studia). 

Zákonnost: Zpracovávání osobních údajů na žádost subjektu údajů. 

Oprávněné zájmy správce údajů (NTM) - přehled o účastnících a kontakt 
na účastníky pro následné poskytnutí produktů workshopů. 

Zpracovávané údaje: • jméno a příjmení 

• adresa (bydliště, školy apod.) 

• fotografie (s identifikací subjektu údajů), 

• telefonní číslo a e-mailová adresa (pouze pro komunikaci - k domluvě
a poskytnutí fotografií z edukačních programů a workshopů a zaslání 
produktů workshopů). 

Informování a souhlas: Subjekt údajů je informován v rámci podmínek účasti na edukačních 
programech a workshopech a přihlášením žádá o zpracovávání svých 
osobních údajů pro uvedené účely. 

Opatření pro ochranu 
údajů: 

Osobní údaje z „přihlášek“ jsou ukládány v elektronické podobě
v informačních systémech NTM a jsou přístupné vybraným 
zaměstnancům NTM a dodavatelů podle stanovených přístupových práv
k systémům. Ochrana před neoprávněným přístupem jiných osob (zevnitř
i zvenku NTM) je zabezpečena nastavením firewallu, přístupových 
oprávnění a fyzickou ochranou serverů. 

Doba uchovávání 
osobních údajů: 

Uchovávání dat v elektronické podobě včetně elektronických podob 
fotografií z edukačních programů a workshopů a produktů workshopů je 
po dobu existence systémů nebo funkčnosti záložních nosičů dat. Některé 
aktivní systémy umožňují odstranění dat a v takovém případě jsou osobní 
údaje odstraněny bezprostředně po ukončení edukačního programu, resp. 
zaslání fotografií z edukačních programů a workshopů a zaslání produktů 
workshopů. Osobní údaje ze systémů neumožňujících odstranění dat a ze 
záložních nosičů dat nejsou odstraňovány pro neúměrnou náročnost, 
případně až nemožnost. K záložním nosičům dat je v případě žádosti 
subjektu o odstranění dat vedena evidence těchto požadavků - takové 
osobní údaje nesmí být v případě obnovování dat ze záložního nosiče dat 
zpracovávány a v případě možnosti musí být odstraněny. 

Nevyzvednuté „papírové“ fotografie jsou po 1 měsíci od domluveného 
data vyzvednutí zničeny (skartovány). 

Poskytování údajů jiným 
subjektům: 

Žádné osobní údaje evidované v rámci edukačních programů
a workshopů nejsou, mimo poskytování údajů v souladu s příslušnými 
právními předpisy, poskytovány jinému subjektu, než subjektu, který 
o jejich zpracovávání požádal. 

 * * * 


