
 

 

Zásady zpracování osobních údajů účastníků webinářů 
 

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY REGISTRACE 

Správcem osobních údajů účastníků je OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., se 

sídlem Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6, zapsaný v spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, 

oddíl L, vložka 7277, IČ: 63839997 (dále jen „Pořadatel webináře“). Pořadatel webináře je, jakožto správce 

osobních údajů, oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje získané prostřednictvím přihlašovacího formuláře 

na webinář, konferenci či podobnou akci. 

Na základě přihlašovacího formuláře jsou zpracovávány Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, 

popřípadě další osobní údaje, které v souvislosti s Vaší účastí na webináři poskytnete. 

Účelem zpracování osobních údajů je zejména řádná registrace na příslušný webinář, poskytování 

souvisejících informací a instrukcí, evidence účastníků daného semináře a provedení dalších činností za 

účelem řádné a včasné organizace a realizace semináře. Uvedeným účelům zpracování osobních údajů 

odpovídá právní důvod zpracování spočívající v plnění smlouvy mezi Pořadatelem webináře a Účastníkem 

webináře. 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k organizaci a realizaci webináře  a dále 

jsou uchovávány po dobu 3 let ode dne uskutečnění semináře za účelem ochrany oprávněných zájmů 

Pořadatele webináře (např. evidenční účely, uplatnění a výkon práv apod.). 

 

2. POŘIZOVÁNÍ  AUDIO  ZÁZNAMŮ 

Pořadatel webináře je oprávněn v souvislosti s konanými akcemi pořizovat audio záznamy Vašich  dotazů, 

které budou v rámci záznamu webináře  použity k prezentaci uskutečněných akcí (adresným mailingem 

zastupovaným OSA). Právním důvodem zpracování těchto údajů je plnění smlouvy mezi Pořadatelem 

webináře a účastníkem webináře. V souvislosti s těmito záznamy nebudou uváděny žádné identifikační 

údaje účastníků akce (jméno ani příjmení) s výjimkou případů, kdy k uvedení těchto údajů dojde samotným 

účastníkem při položení dotazu nebo v rámci diskuse.  

Pokud byste si nepřáli, aby záznamy Vaší osoby byly pořizovány či zveřejněny, prosím,  sdělte tuto informaci 

Pořadateli webináře přímo na akci nebo kdykoli později na kontakt komunikace@osa.cz. 

 

3. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ  OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Zpracovávání osobních údajů je prováděno v elektronické formě v informačním systému Pořadatele 

webináře.  K Vašim osobním údajům bude mít přístup pouze  Pořadatel webináře jako správce, jeho 

zaměstnanci,  IT dodavatelé,  tedy  osoby podílející se na realizaci jednotlivých akcí. 

 

 

4. PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte řadu práv: 

- právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nepřesných nebo nepravdivých 

osobních údajů, 
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- právo na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly 

shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, 

- právo na omezení zpracování osobních údajů, 

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, po níž bude zpracování osobních údajů 

ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad 

zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních 

nároků, 

- právo na přenositelnost osobních údajů, 

- právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 

Praha 7. 

 

Děkujeme Vám za účast a podrobnější informace o zpracování osobních údajů Vám poskytneme na základě 

Vaší žádosti zaslané na kontakt gdpr@osa.cz.  

 


