INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016, O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a v souladu se
zákonem. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, je každý informován, že v souvislosti
se členstvím v
Tělocvičné jednotě Sokol Praha Dejvice I.
(dále jen „Správce“),
je Správce povinen na základě § 3e odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPS") zpracovávat následující osobní údaje člena:
-

jméno a příjmení,
datum narození,
rodné číslo,
adresa místa pobytu,
u cizince také adresa místa, kde se převážně zdržuje, a státní občanství.

Na základě oprávněného zájmu spočívajícího v jeho činnosti je Správce nadále oprávněn
zpracovávat následující osobní údaje člena:
-

titul,
telefonní číslo,
e-mailová adresa,
příslušnost k oddílu,
fotografie člena,
v případě nezletilého člena rovněž základní osobní údaje jeho zákonných
zástupců a jejich kontaktní údaje.

Veškeré osobní údaje (ad shora) jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské
základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, úhrada členských
a oddílových příspěvků, vyřizování pojištění, komunikace se členem apod.).
Fotografie z akcí pořádných Správcem nebo pořízené v rámci vlastní činnosti Správce
(např. při sportovních závodech, cvičebních hodinách, výletech, táborech, společenských
akcích aj.) jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu za zpravodajským účelem,
tj. za účelem prezentace proběhlých událostí uskutečněných v rámci činnosti Správce a za
účelem informování jeho členů, jejich rodinných příslušníků či veřejnosti. Fotografie
pořízené za marketingovými účely (např. využití na letácích, propagačních materiálech
apod.) jsou Správcem zpracovávány pouze na základě předchozího výslovného souhlasu
člena či jeho zákonného zástupce.
Na základě oprávněného zájmu je Správce (např. kontrolní činnost) oprávněn osobní údaje
(viz shora) uchovávat a vést po dobu nejdéle 10 let ode dne, kdy člen přestane vykonávat
činnost nebo ukončí členství, pro které byl Správcem evidován.
Správce v souladu s platnou legislativou v případě oprávněného zájmu předává osobní údaje
těmto zpracovatelům:
- příslušné sokolské župě,
- České obci sokolské, se sídlem Újezd 450, 118 01 Praha 1 - Malá Strana (dále jen
„ČOS“),

- příslušnému sportovnímu svazu,
- příslušným orgánům státní správy a samosprávy a
- dalším zpracovatelům, s nimiž Správce spolupracuje,
a to za účelem
- vedení evidence členské základny na základě ZOPS a Stanov ČOS a vnitřních směrnic
ČOS a Správce a s tím souvisejícími činnostmi,
- identifikace na soutěžích,
- žádosti o dotace na základě § 6 b) ZOPS,
- provádění běžných úkonů vyžadovaných pro řádnou činnost Správce.
Poskytnutí výše uvedených osobních údajů Správci za účelem realizace jeho oprávněného
zájmu spočívajícího ve vykonávání jeho činnosti tvoří jednu z podmínek vzniku členství
v České obci sokolské a tělocvičné jednotě Správce.
Na základě realizace oprávněného zájmu Správce spočívajícího v zajištění bezpečnosti členů
v mimořádných situacích, či na základě výslovného souhlasu člena Správce dále zpracovává
- nezbytné informace o zdravotním stavu a zdravotních omezeních členů,
a to za účelem zajištění bezpečnosti členů v rámci jejich činnosti. Údaje o zdravotním stavu
a zdravotních omezeních jsou jakožto citlivé osobní údaje ve smyslu čl. 9 Nařízení
zpracovávány za účelem minimalizace rizika ohrožení zdraví člena, jsou bezpečně
uchovávány a jsou poskytovány pouze oprávněným osobám (cvičitel, trenér, zdravotník na
akci pořádané Správcem apod.).
Veškeré zpracovávané osobní údaje jsou uchovávány bezpečně po dobu, která je nezbytná
vzhledem k účelu, pro nějž byly získány. Správce disponuje všemi prostředky potřebnými
k ochraně osobních údajů členů, aby nedošlo k jejich zničení, neoprávněné změně, ztrátě
neoprávněnému přístupu či zpracování nebo jinému zneužití.
Každý člen Správce, jehož osobní údaje Správce zpracovává, má právo:
- mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),
- požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
- na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, jsou-li dány důvody podle čl. 17
Nařízení,
- na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
- na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
- odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů podle čl. 7 odst. 3
Nařízení,
- podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení u Úřadu pro ochranu osobních
údajů.
Pro případ uplatnění shora uvedených práv, jakéhokoliv dotazu nebo žádosti o vysvětlení se
může člen kdykoliv obrátit na kancelář Správce osobně v úředních hodinách, telefonicky na
čísle 224 313 820 nebo 601 167 260 či e-mailem na adrese info@sokoldejvice.cz.

