
Příloha 1: GDPR 

 

Informace o zpracování osobních údajů v rámci programu COVID – Kultura 

V souvislosti s čl. 13 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 – 

známé jako „GDPR“) podáváme informaci k programu podpory podnikatelů v oblasti kultury 

postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 

„COVID  - Kultura – výzva č. 4“ (dále jen „Program“) a zpracování osobních údajů v rámci tohoto 

Programu. 

Správce: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, IČO: 47609109, ID 

DS: bxtaaw4 a Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1, IČO: 00023671, ID 

DS: 8spaaur vystupují v programu jako společní správci při zpracování osobních údajů 

Účel zpracování osobních údajů: Výplata podpory podnikajícím subjektům na základě jejich 

žádosti podané do výzvy v Programu. 

Právní základ pro zpracování: plnění úkolu ve veřejném zájmu na základě § 14 až § 14q zákona 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a na základě usnesení vlády č. 769 ze dne 20. července 2020k aktuální 

podpoře podnikatelských subjektů v kultuře zasažených pandemií COVID 19 a usnesení vlády 

usnesení vlády č. 1340 ze dne 17. prosince 2020 o programu podpory podnikatelských subjektů 

v oblasti kultury postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem 

SARS-CoV-2 „COVID –Kultura – výzva č. 4“.  

Dotčené subjekty údajů: žadatel – osoba samostatně výdělečně činná (individuální umělci) a 

osoba zastupující podnikatelský subjekt (např. jednatel) a zaměstnanci těchto podnikatelů.  

Zpracovávané kategorie osobních údajů:  

Žadatel o dotaci: 

- identifikační základní – jméno, příjmení, adresa sídla, IČO, DIČ  

- kontaktní – email, telefon/mobilní telefon, datová schránka 



- dotační – čestné prohlášení, doklady dokládající splnění podmínek pro získání dotace 

uvedené v Programu (např. faktury, přehledové tabulky nákladů, aj), číslo bankovního 

účtu, výše vyplacené dotace 

O zaměstnanci v dotaci: 

- jméno, příjmení, doklad k prokázání vyplacené mzdy/platu. 

Doba uložení osobních údajů: Osobní údaje budou uloženy po dobu 10 let od ukončení výplaty 

dotace a pak budou vymazány. 

Zabezpečení osobních údajů: Osobní údaje budou zpracovávány elektronicky, v informačním 

systému MPO pro výplatu dotací souvisejících s COVID – 19 za dodržení pravidel kybernetické 

bezpečnosti. Osobní údaje mohou být zpřístupněny, případně předány v rámci plnění jiných 

zákonných povinností (např. kontrola auditního orgánu). S osobnímu údaji budou pracovat 

pouze určení zaměstnanci společných správců. 

Práva subjektů údajů: 

Subjekt údajů má právo uplatnit svá práva k osobním údajům. Postup, jak můžete uplatnit svá 

práva, naleznete na www.mpo.cz v sekci Ministerstvo – Ochrana osobních údajů. 

Subjekt údajů se může kdykoliv obrátit se svým podnětem na dozorový úřad nebo na 

pověřence. 

Pověřenec 

Jméno: Mgr. Jarmila Marta Šmardová,  

E-mail: poverenec@mpo.cz 

Tel.: 224 851 111 

Stížnost na ÚOOÚ 

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na dozorový orgán, kterým je: 

Úřad pro ochranu osobních údajů 

Sídlo: 2 plk.. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice 

Tel. Č.: +420 234 665 111 

 

http://www.mpo.cz/

