Tento text by neměl být součástí obchodních podmínek, ale uveden v samostatné sekci portálu.
Ochrana osobních údajů
Společnost MiroVision s.r.o., se sídlem U družstva Život 894/16, Nusle, 140 00 Praha 4, identifikační
číslo 068 04 128, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
287916, coby provozovatel portálu Castingofka a zároveň správce osobních údajů zpracovává
v souvislosti s provozem portálu a databáze Castingofka osobní údaje zaregistrovaných uživatelů a
partnerů coby subjektů údajů, a to vše v souladu s pravidly stanovenými Nařízením Evropského
parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“), zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a příslušnými právními
předpisy upravujícími problematiku ochrany osobních údajů.
Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány v rozsahu jméno a příjmení uživatele; e-mailová adresa;
pohlaví; datum narození; národnost; telefonní číslo; u osob mladších 16 let jméno, příjmení, e-mailová
adresa a telefonní číslo zákonného zástupce; aktivní a pasivní znalost jazyků; vlastnictví řidičského
průkazu a jeho skupina; adresa bydliště; současné město pobytu; region dostupnosti na casting; webová
stránka uživatele; odkazy na sociální sítě a databáze, ve kterých je uživatel uveden; fyziologické atributy
(typ postavy, typ hlasu, barva očí, barva vlasů, typ vlasů, délka vlasů, etnický vzhled, výška, obvod
hlavy, obvod krku, obvod přes prsa, obvod pasu, obvod boků, konfekční velikost, velikost bot, váha,
acting age, údaje o tetování/piercingu a zvláštnostech fyziologické identity); popis charakteristiky
uživatele; absolvované umělecké školy, obor a rok ukončení; vzdělání; absolvované kurzy; koníčky; jiné
dovednosti; praxe a zkušenosti v divadle, filmu, krátkém filmu, seriálu, TV, show, reklamě, showreelu
s uvedením roku, názvu, režiséra a linku na video; zájem o vybrané kategorie rolí; požadovaný
minimální honorář za reklamní spot a filmovací den; fotografické a video záznamy subjektu; a další
osobní údaje uvedené uživatelem v jeho CV; evidenční číslo uživatele přiřazený mu provozovatelem.
Osobní údaje uživatelů získává provozovatel přímo od subjektů údajů vyplněním registračního
formuláře na portálu Castingofka v sekci Online registrace.
Osobní údaje partnerů jsou zpracovávány v rozsahu jméno a příjmení, obchodní firma, identifikační
číslo osoby, adresa bydliště nebo sídla, adresa pro doručování, e-mailová adresa a telefonní číslo.
Osobní údaje partnerů získává provozovatel přímo od subjektů údajů na základě doručené žádosti o
registraci partnera.
Osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákonných důvodů, jimiž jsou nezbytnost zpracování pro
splnění smlouvy a výslovný souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje
zákonných zástupců zaregistrovaných uživatelů mladších 16 let jsou zpracovány na základě
oprávněného zájmu provozovatele za účelem ověření identity zákonných zástupců dětí.
Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány po dobu využívání služeb provozovatele na portálu
Castingofka a následující 1 rok poté nebo do doby, dokud není subjektem údajů odvolán souhlas se
zpracováním osobních údajů.
Osobní údaje jsou zpracovány za účelem využívání služeb portálu a databáze Castingofka, zejména
vedení evidence uživatelů, zveřejnění osobního profilu uživatele v databázi Castingofka, poskytování
vhodných nabídek k účinkování v audiovizuálních dílech, či zprostředkování obdobné práce pro
uživatele. Na základě souhlasu subjektů údajů zpracovává provozovatel kontaktní údaje uživatelů
(jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo) pro účely marketingové (tj. nabízení dalších
produktů a služeb), jakož i pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických
prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, v platném
znění.
Vzhledem k povaze fungování portálu a databáze Castingofka jsou osobní údaje zaregistrovaných
uživatelů za účelem vyhledávání a výběru vhodných talentů zpřístupněny zaregistrovaným partnerům
coby příjemcům. Rozsah osobních údajů zpřístupněné partnerům určuje provozovatel v souladu
s poskytnutými souhlasy ze strany uživatelů.
Provozovatel zpracovává osobní údaje manuálními i automatizovanými prostředky. Při zpracování
osobních údajů dochází rovněž k profilování. Profilování je prováděno počítačovým programem podle
různých druhů osobních údajů. Významem a důsledkem profilování je zjednodušení vyhledávání

konkrétních skupin uživatelů v databázi Castingofka, přizpůsobení nabídky potřebám uživatelů a
partnerů a zkvalitnění poskytovaných služeb.
Provozovatel coby správce údajů informuje subjekt údajů o jeho právech, jimiž jsou:
- právo na přístup k osobním údajům, přičemž na základě tohoto práva má subjekt údajů právo
na informaci, zda-li jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a v případě, že tomu tak je, právo na
informace související s tímto zpracováním,
- právo na opravu, na základě něhož může subjekt údajů žádat opravení nepřesností v osobních
údajích zpracovávaných správcem,
- právo na výmaz, na základě něhož může subjekt údajů za splnění podmínek žádat výmaz
jakéhokoli či všech osobních údajů o něm zpracovávaných,
- právo na omezení zpracování, na základě něhož může subjekt údajů za splnění podmínek
žádat omezení zpracování osobních údajů o něm,
- právo na přenositelnost údajů, na základě něhož může subjekt údajů získat osobní údaje, které
o něm správce zpracovává,
- právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů ve formě profilování,
- právo kdykoliv odvolat již poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů.
Veškerá výše uvedená práva lze uplatnit prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) odeslané na
adresu info@castingofka.cz. Na tuto adresu se lze obrátit rovněž v souvislosti s žádostí o další doplňující
informace týkající se výše uvedených práv.
Subjekt údajů se také může v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů kdykoli obrátit se stížností
na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
Od 25. května 2018 se lze v případě jakýchkoliv dotazů obracet též na pověřence pro ochranu osobních
údajů, jímž je Mgr. Pham Viet Do na adrese vdopham@gmail.com nebo telefonním čísle
+420721730439.
Osobní údaje osob mladších 16 let (dále jen „děti“) jsou zpracovány se souhlasem osoby, která
vykonává rodičovskou odpovědnost k dítěti (zpravidla rodič nebo jiný zákonný zástupce). Veškeré
standardy ochrany osobních údajů, které platí pro zpracování osobních údajů, platí rovněž vůči dětem
v nezměněném rozsahu. Tyto standardy jsou pro zpracování osobních údajů dětí plně dostačující.
Zákonný zástupce dítěte má povinnost srozumitelně informovat dítě o obsahu tohoto dokumentu a
obsahu souhlasů, na základě kterých jsou osobní údaje dítěte zpracovány. Zákonný zástupce dítěte
rovněž nese odpovědnost za to, že poskytnutí údajů o dítěti není v rozporu s jeho zájmy.

