Praha 21.5.2018

Vážení smluvní partneři agentury OSA,

z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá
účinnosti ke 25. květnu 2018, pro nás vyplývá řada povinností týkajících se ochrany Vašich
osobních údajů. Věřte, že na jejich plnění klademe maximální důraz, a proto Vám přinášíme
následující nejdůležitější informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

1. Jaké údaje zpracováváme?
Ve vašem případě zpracovává OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním,
z.s. (dále též jen „OSA“) následující osobní údaje uvedené v záhlaví smlouvy uzavřené mezi
Vámi a OSA:
- jméno a příjmení, eventuální pseudonym autora, titul,
- datum narození,
- IČ a DIČ,
- údaj o státě, jehož jste daňovým rezidentem,
- údaj o tom, zda jste plátcem DPH, či nikoli,
- adresa trvalého pobytu + adresa doručování (je-li odlišná),
- číslo účtu + název banky,
- telefonní a e-mailové spojení.
Dále též o údaje o plnění smlouvy mezi OSA a Vámi, tedy konkrétně zejména údaje:
-

2.

o dílech, ke kterým Vám náležejí autorská majetková práva,
o poradenských a konzultačních službách, které Vám OSA dle smlouvy
poskytuje,
o sjednaných (eventuálně nesjednaných, avšak rozjednaných) licenčních
smlouvách s uživateli děl, při kterých Vás OSA zastupoval,
o případech neoprávněného užití děl, při jejichž řešení Vás OSA zastupoval,
o nárocích na finanční plnění náležejících Vám dle smlouvy, jakož i údaj
o poskytnutí těchto plnění ze strany OSA.

Na základě čeho, za jakým účelem a jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Poskytnutí Vašich osobních údajů OSA je dobrovolné, bez něj by však nebylo možné uzavřít
ani plnit smlouvu mezi Vámi a OSA. Zpracování Vašich osobních údajů OSA je nezbytné pro
plnění smlouvy mezi Vámi a OSA, Vaše osobní údaje OSA zpracovává za účelem plnění

této smlouvy, konkrétně se jedná o plnění jednotlivých ujednání obsažených v čl. 1.1 této
smlouvy.
S ohledem na výše uvedený účel zpracování osobních údajů zpracováváme Vaše osobní
údaje po dobu účinnosti smlouvy mezi Vámi a OSA a následně po dobu deseti let po uplynutí
této doby, abychom tak byli schopni evidovat případná finanční plnění ve Váš prospěch
a vyplatit Vám odpovídající částky. V případě, že v těchto deseti letech evidujeme nová
finanční plnění ve Váš prospěch, zpracováváme Vaše osobní údaje i nadále, a to po dobu
2 let od posledního takovéhoto finančního plnění. Po uplynutí uvedené doby budou Vaše
osobní údaje zlikvidovány, s výjimkou případu, kdy by byly zapotřebí pro účely uplatnění,
či ochrany Vašich práv, či práv OSA ve sporech, v soudních, rozhodčích či správních
řízeních – v takovém případě budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu trvání sporu,
a to výhradně za účelem ochrany práv v takovémto sporu. V případě takovéhoto zpracování
Vašich osobních údajů Vás o této skutečnosti budeme též bez zbytečného odkladu
informovat.

3.

Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme, či předáváme?

V rámci plnění smlouvy mezi OSA a Vámi OSA předává Vaše osobní údaje subjektům, vůči
nimž Vás OSA zastupuje, tedy zejména subjektům, s nimiž OSA sjednává a uzavírá licenční
smlouvy týkající se Vámi vytvořených děl, a také subjektům, vůči kterým Vás OSA zastupuje
při řešení neoprávněného užití Vašich děl.
V rámci plnění smlouvy s Vámi OSA dále předává Vaše osobní údaje subjektům zajišťujícím
pro OSA podpůrné činnosti – rozesílání zásilek, vymáhání pohledávek, či právní služby.
Subjekty zajišťující výše uvedené činnosti OSA průběžně mění a doplňuje, vzhledem k těmto
aktualizacím a změnám je OSA připraven Vám k Vašemu písemnému, či e-mailovému
dotazu sdělit aktuální seznam takovýchto subjektů, u nichž připadá v úvahu zpřístupnění
a předání Vašich výše uvedených údajů.

4.

Vaše práva dle platné právní úpravy

Rádi bychom Vás též informovali, že dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů máte
následující práva:
-

právo přístupu k osobním údajům, které ve Vašem případě OSA zpracovává
právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru
nesprávné, či nepřesné
v případě, že byste zjistili, nebo se domnívali, že OSA provádí zpracování Vašich
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního
života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud by Vaše osobní údaje byly
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat OSA

-

o vysvětlení a také požadovat, aby OSA odstranil takto vzniklý stav (např.
blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidací Vašich osobních údajů),
právo požadovat po OSA výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich
zpracování,
právo vznést námitku proti zpracování za účelem posouzení, zda došlo k porušení
povinností uložených OSA platnou právní úpravou
kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým
je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
máte též právo na přenositelnost údajů v případě, kdy byste měl zájem předat
jinému správci Vaše údaje, které OSA zpracovává na základě nezbytnosti jejich
zpracování pro účely plnění smlouvy. V takovém případě Vám OSA umožní získat
Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
formátu, případně – bude-li to technicky proveditelné – je OSA přímo předá jinému
správci.

V případě jakýchkoli nejasností, či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se
na nás můžete kdykoli obrátit písemně na adrese: OSA – Ochranný svaz autorský pro práva
k dílům hudebním, z.s., Čs. armády 20, 160 56 Praha 6, e-mail: gdpr@osa.cz.

OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.

