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Informace o zpracovávání osobních údajů strana  1  z  1 Novináři  (znění: 18.05) 

Popis: V NTM zpracovávány osobní informace zástupců různých médií (dále jen 
novináři). 

Účel: Udržení aktuální „databáze“ novinářů, s kterými NTM komunikuje, zasílá 
jim tiskové zprávy, informuje je o dění v NTM a zve je akce NTM. 

Zákonnost: Oprávněné zájmy správce údajů (NTM) - poskytování informací o akcích 
NTM, činnosti a kulturních počinech spjatých s NTM novinářům pro 
informování veřejnosti. 

Zpracovávané údaje: • jméno a příjmení 

• e-mailová adresa 

• odkud novinář je (médium, redakce atd.) 

• adresa média/redakce 

Informování a souhlas: Jedná se o osobní údaje získané buď od média/redakce, z osobních 
kontaktů nebo z veřejných zdrojů. 

Novinář má v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů 
právo kdykoliv požádat o informaci o osobních údajích o něm v NTM 
zpracovávaných, o jejich opravu (aktualizaci), odstranění ze zpracovávání 
nebo omezit jejich zpracovávání pouze na určitý typ komunikace, zasílání 
zpráv, informací a pozvánek. 

Na zpracovávání osobních údajů novináře není nárok (NTM může 
rozhodnout o případném odstranění ze zpracovávání osobních údajů 
konkrétního novináře nebo média/redakce). 

Opatření pro ochranu 
údajů: 

Za vedení „databáze“ novinářů odpovídá vedoucí oddělení PR a práce
s veřejností NTM, který také rozhoduje společně s generálním ředitelem 
NTM o použití osobních údajů z „databáze“ pro účely konkrétní 
komunikace, zasílání zpráv, informací a pozvánek. 

„Databáze“ je vedena v elektronické podobě a před neoprávněným 
přístupem jiných osob (zevnitř i zvenku NTM) je chráněna nastavením 
firewallu, přístupových oprávnění a fyzickou ochranou serverů. 

Pracovníci oddělení PR a práce s veřejností NTM mohou přijít do kontaktu
s vybranými osobními údaji novinářů při zajišťování konkrétní 
komunikace, zasílání zpráv, informací a pozvánek. Ostatní zaměstnanci 
NTM nemají k „databázi“ přístup. Všichni zaměstnanci NTM jsou vázáni 
navenek (mimo NTM) mlčenlivostí vzhledem ke všem osobním údajům,
s nimiž při své práci přijdou do styku. 

Doba uchovávání 
osobních údajů: 

„Databáze“ je uchovávána po dobu existence systémů nebo funkčnosti 
záložních nosičů dat. V případě zjištění/podezření na neaktuálnost údajů
a nepodaří-li se je u subjektu údajů ověřit a následně je případně 
aktualizovat (opravit), jsou údaje z „databáze“ odstraněny. 

Poskytování údajů jiným 
subjektům: 

Žádné osobní údaje z „databáze“ nejsou, mimo poskytování údajů
v souladu s příslušnými právními předpisy (např. Policii ČR), poskytovány 
jinému subjektu. 

 * * * 


