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VLASTIVEDNE N.[IJ ZEUM A GALERIE
V CESKE LIPE NÁvĚsrí osvoBozuNi 297
Příspěvkov á or ganizace Libereckého kraj e
Používaná zkratka VMG

\,

v Ceskó Lípě

Směrnice o pořizování a zveíejňování obrazových podobizen
dospělých a dětí při propagaci a informování o akcích, které

pořádá Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p. o. (dále jen
,,organizaceoo), se sídlem náměstí Osvobození 297lI, 470 01 Ceská

Líparpro veřejnost.

čj.: VMGl88l5l2018 - C

L Působnost
Směrnice upravuje postupy organizace, jejích zaměstnanců a dalších osob při poŤizování a

zveřejňování obrazových podobizen dospělých a dětí při propagaci a informování o akcích,

které pořádá Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p. o. (dále jen ,,organizace"), se

sídlem náměstí Osvobozeni 297ll, 470 0L Česká Lípa, pro veřejnost.

II. Úvodní ustanovení

Organizace Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p. o., ul. náměstí Osvobozeni297lI,

rČO: OO:O0198, DIČ: CZ00360198, se sídlem náměstí Osvobozeni ě.p.29711,470 0| Česká

Lípa (dále jen ,,organizace"), je v postavení správce osobních údajů a ztohoto důvodu je

zodpovědné za sprálrr získávaných údajů v souladu s platnou legislativou.

Organizace pořizuje a zveřejňuje obrazové podobizny dospělých a dětí při akcích, kterýchje

pořadatelem v rámci své činnosti dle platné zřizovací listiny. Poíízené obrazové podobizny

používá organizace především k propagaci a informování Ýeřejnosti o akcícho které

organizace pořádá. Při této činnosti postupuje orgarizace dle zákona ě. 89l20I2 Sb.,

občanský zákonik a zákona ě. 110/2019Sb., o zpracování osobních údajů (dále OÚ).

,,Podobizna nebo zvukový či obrazoý záznam se mohou bez svolení člověka takó pořídit

nebo použít přiměřeným způsobem též k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro



tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství (§ 84 a násl. občanského

zákoníku)."

,,Z hlediska platné právní úpravy ochrany osobních údajů (dále jen ,,GDPR") je fotografie

sama o sobě osobním Údajem, protožeje podle ní možné identifikovat určitou osobu. Je-li
fotografie zpracovávána (shromážděna, uchována, uložena, přizpůsobena nebo pozměněna,

vyhledána, použita, zpřístupněna, šířena, seřazena, zkombinována, vymazána, zníčena), pak

podléhá režimu GDPR. Protože k jejímu zpracovíní není v souvislosti s činností dětské

organizace jiný zákonrlý důvod, je primárně potřeba pořídit si pro její zpracování souhlas

focené osoby. V souladu s úvodními ustanoveními GDPR je však možné i zde dovodit

urČitou moŽnou benevolenci k fotografiím pořízeným jen jako ,,zpravodajskéú', tedy

pořízené za ÚČelem informovat především o akci, která se konala, a nikoliv o osobách,

které se akce zúČastnily. Z tohoto hlediska by tedy bylo možné uzavřit, že i v rámci GDPR
je prostor pro pořizování a uveřejňování fotografií z činnosti organizace bez výslovného

souhlasu focených".

III. Pořizovúní obrazových podobizen pro zpravodojství organizace

Při pořizováni obrazoých podobizen postupuj e otganizace v souladu se zákonem ě. 8gl20l2
Sb., oběanský zákoník ale také d|e zákona ě. 1l0l2019Sb., o zpracování osobních údajů (dále

OÚ). Organizace postupuje dle ustanovení Dilu 2., v souladu s § 18, odst. 1. Organizace

provádí jakýmkoliv vhodným způsobem informování subjektu údajů o identitě správce.

Informovat o identitě správce lze také vhodným přihlášením se k identitě správce...". Při
vŠech akcích bude mít organizace vhodným způsobem viditelně umístěný panel (např. u

vstuPu do prostoru, při vstupu na akci), kde bude organizace informovat,,že zde provádí
zPracování osobních ÚdajŮ (,,... které m:ůže by.t provedeno grafickým oznaěením, ústně či
jiným vhodným způsobem,.."). Zaměstnaneco ktery bude provádět obrazovou
dokumentaci akce (subjekt provádějící zptacováni OÚ;, bude vhodným způsobem označen

visaČkou nebo jiným oznaČením. Označení bude znit takto: ,,Osob'a prováděiící

obrazovou dokumentaci akce pro zpravodaiskó potřeby vMG*

IV. Zveřej ňovdní p ořízený ch o br azový ch p o dobizen

Zaméstnanci organízace zveřejňují pořízen é obrazové podobizny dětí a dospělých pouze

v souvislosti se zpravodajstvím, jehož účelem je informovat o akci, (výstavě, návštěvnosti

atd.), která se konala a které byla organizace pořadatelem nebo spolupořadatelem



Všechny obrazové podobizny jsou zveřejňovány v minimálním množství, které je pro

zpravodajství nutné. Zveřejněni obrazové podobizny nesmí bYt v rozporu s oprávněnými

zEmy zveřejněné osoby. Ikdyž je možné jako součást ,,zpravodajství" rozšířit bez souhlasu

osoby nějakou fotku, musí zaměstnanec organizace pečlivě vybírat takovou fotku, aby na ní

nebyl někdo zobrazen způsobem, který např. snižuje jeho důstojnost nebo vážnost.

v. zóvěrečná ustanovení

Materiál je závazný pro: všechny zaměstnance organizace

Platnost:

Aktualizace:

Kontrola:

Zpracoval:

Kontakt:

Schválil:

od23. října 2018

2. února2021

1 x ročně

Ing. Zdeněk Vitáček, ředitel a zoo|o g or ganizace

Krajský úřad Libereckého kraje, Sdílený pověřenec pro ochranu osobních

údajů Bc. Roman Šikola, Manažer bezpečnosti informací a pověřenec pro

ochranu osobních údajů, Krajského úřadu Libereckého kraje

Tel; +420 485 226 356, mobil: +420 739 54I 629,

e-mail : roman. sikol a@kraj -lbc. cz

Ing. Zdeněk Vitáček, ředitel a zoolog organizace

Bc. Jana Fridrichová
Náměstkyně a zástupkyně ředitele

Vlastivědného muzea a galerie

v Ceské Lípě

Ředitel azoolog
Vlastivědného muzeq á galerie

v Ceské T.ípě


