
        

Informace o zpracovávaných osobních údajích 

dle 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 

        
Nadační fond Jičín - město pohádky   NADAČNÍ FOND JIČÍN - MĚSTO POHÁDKY, Denisova 400, 506 01 Jičín, IČ: 150 56 627 

Aktualizováno dne: 18.6.2018 
      

Odbor/úsek Účel zpracování  Zákonnost zpracování 
Kategorie osobních/citlivých 

údajů  
Kategorie subjektu 

údajů 
Kategorie příjemců 

údajů 
Zdroje osob. 

údajů 

Doba 
uchování 

údajů 

                

Přihlášky do 
programu 

Smlouva o účasti v programu, důvodem 
oprávněného zájmu (OZ) je komunikace s 
vystupujícími při organizování akcí NF JMP 

Smluvní vztah, oprávněný 
zájem (pro kontaktní údaje) 

Jméno, příjemní, bydliště, email, 
telefon 

Vystupující 
Nadační fond Jičín - 
město pohádky, 
externí účetní firma 

Od subjektu 
údajů 

5 let 

Přihlášky do 
dílen 

Smlouva o účasti osob odpovídajících za dílny 
v rámci organizace akcí NF JMP, důvodem OZ 
je komunikace s pověřenými osobami v rámci 
organizace akcí NF JMP. 

Smluvní vztah, oprávněný 
zájem (pro kontaktní údaje) 

Jméno, příjmení, bydliště, email, 
telefon 

Vedoucí dílny 
Nadační fond Jičín - 
město pohádky, 
externí účetní firma 

Od subjektu 
údajů 

5 let 

Dobrovolník 
Dohoda o účasti dobrovolníků, důvodem 
oprávněného zájmu je komunikace s 
dobrovolníky - organizování akcí NF JMP. 

Smluvní vztah, oprávněný 
zájem (pro kontaktní údaje) 

Jméno, příjmení, věk, bydliště, 
email, telefon 

Dobrovolníci 
Nadační fond Jičín - 
město pohádky 

Od subjektu 
údajů 

5 let 

Trh 
Smlouva o poskytnutí místa na tržišti, důvodem 
OZ je komunikace s trhovci v rámci organizace 
akcí NF JMP. 

Smluvní vztah, oprávněný 
zájem (pro kontaktní údaje) 

Jméno, příjmení, fakturační adresa, 
telefon, email 

Trhovci 
Nadační fond Jičín - 
město pohádky, 
externí účetní firma 

Od subjektu 
údajů 

5 let 

Výtvarná 
soutěž 

Účast soutěžících v soutěžích, důvodem OZ je 
komunikace se soutěžícími - organizování 
soutěže. 

Oprávněný zájem 
Jméno, příjmení, věk, bydliště, 
email, telefon 

Občan ČR (soutěžící) 
Nadační fond Jičín - 
město pohádky 

Od subjektu 
údajů 

5 let 

Foto a video 
záznamy 

Prezentace a archivace foto a video záznamů 
návštěvníků na akcích organizovaných NF JMP 
v materiálech a záznamech NF JMP. Využívá 
se v přiměřeném rozsahu na webu nadace, v 
tiskovinách a tisku. 

Oprávněný 
zájem/Konkludentní souhlas 
(oznámení na akcích) 

Podobizna, fotografie 
Občan ČR (návštěvníci 
akcí) 

Nadační fond Jičín - 
město pohádky 

 Od subjektu 
údajů 

10 let 
  

  


