•

INFORMACE A POUČENÍ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ O JEJICH
PRÁVECH

•

DOBROVOLNÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH
ÚDAJŮ

•

INFORMOVANÝ SOUHLAS S POŘÍZENÍM KOPIE DOKLADŮ
TOTOŽNOSTI A JINÝCH DOKLADŮ A LISTIN

ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne
27.dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů
(dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR”)

Správce údajů Tenisový klub Kunštát, z.s., IČO: 47885602, zapsaný
v obchodním rejstříku pod sp. zn. KSBR L/2144, se sídlem U Hřiště 514, 679 72
Kunštát, ID DS: nc2ryu9, (dále jen „Správce” nebo „Tenisový klub“) informuje tímto
subjekty údajů, kterými jsou její členové, přátelé a jejich zákonní zástupci členů
Tenisového klubu o jejich právech a povinnostech v souvislosti s pořízení a ochranou
jejich osobních údajů. Informace lze dohledat na internetových stánkách Tenisového
klubu: http://www.tkkunstat.cz/.

Kontaktní osoby za Správce údajů
Ing. Petr Sojka
e-mail: petr@sojka-rozpocty.cz
Vratislav Kuruc
e-mail: kuruc59@gmail.com
Datové schránky Správce údajů: nc2ryu9
•

Informace pro Subjekty údajů – členy, přátelé Tenisového
klubu Kunštát a zákonných zástupců členů o jejich právech

•
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně
osobních údajů (dále jen „Nařízení” nebo „GDPR“) tímto informuje subjekty údajů
(členy Tenisového klubu):

•

Předmětem zpracováním osobních údajů budou osobní údaje
•

•

Získané přímo od subjektu údajů a to:
•

ze zákonných důvodů a

•

na základě udělení souhlasu.

•

Získané z jiných zdrojů údajů (veřejné rejstříky a datbáze,
sociální sítě, mediální sféra apod.)

•

Z interních údajů Správce (účetnictví, pracovně právní předpisy
aj.)

•

Případně získané z jiných zdrojů nebo kombinací výše
uvedených zdrojů údajů.

Zpracování Zákonných osobních údajů Subjektů, na které se
nevztahuje souhlas Subjektu údajů. Právními důvody pro získání a
zpracování osobních údajů jsou/můžou být zejména:
•

•

zpracování je nezbytné pro členství v Tenisovém klubu
Kunštát, když Správce údajů je povinen na základě § 3a
odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen
„ZOPS“) zpracovávat osobní údaje,
zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce údajů vztahuje,

•

zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
údajů,

•

zpracování je nezbytné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce a

•

zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí
strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo
základní práva a svobody subjektů údajů vyžadujících ochranu
osobních

•

Údaje Získané od subjektů údajů na základě jejich dobrovolného
souhlasu jedná se o osobní údaje, které budou zpracovány nad rámec
zákonných osobních údajů a to zejména:

•

Některé údaje o zdravotní způsobilosti,

•

adresa pro doručování písemností,

•

personifikovaná emailová adresa,

•

telefonický kontakt

•

fotografie, videa, zvukové záznamy,

•

sportovní výsledky,

•

údaje o bankovním spojení

•

a jiné osobní údajů

Získání výše uvedených údajů je podmíněné dobrovolným souhlasem subjektů
údajů
•

Účelem zpracování osobních údajů

jsou zejména důvody v souvislosti se vznikem a po dobu členství v Tenisovém klubu
Kunštát, jako:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

evidence členů spolku a vedení vnitřní personální agendy,
vedení údajů k žádosti o finanční příspěvek z veřejných zdrojů
údaje potřebné k přihláškám/soupiskám ke sportovním soutěžím,
vedení kontaktních údajů rodičů pro případ nahodilé události v rámci účasti dítěte
na soutěžích, výcvikových táborech, soustředění, zájezdech atd.,
marketing (zejména v propagačních materiálech, letácích),
prezentace na webu (internetových stránkách TK Kunštát,
prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech a
jiné účely.
•

Doba zpracování osobních údajů a doba jejich úschovy
(archivace)

je po dobu trvání členství v Tenisovém klubu Kunštát nebo ke dni odvolání tohoto
souhlasu. Na základě oprávněného zájmu Správce údajů budou osobní údaje pro
účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány
a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost (členství), pro
kterou byly Správcem údajů získány.
•

Poskytnuty osobních údajů třetím osobám

Osobní údaje mohou být poskytnuty jenom ze zákonných důvodů třetím osobám
(Zpracovatelům), kterými jsou zejména:
•

příslušný sportovní Svaz,

•

příslušné Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS,

•

výkonnému výboru ČUS,

•

příslušným orgánům státní správy a samosprávy

•

a jiné účely.

•

Poučení subjektu údajů členů Tenisového klubu o jejich právech
v rámci GDPR

•

•

Subjekt údajů má zejména právo na řádnou informovanost o
zpracovávaných osobních údajů (právo na informace), právo na
přístup k osobním údajům a právo na přenositelnost.

•

Správce má povinnost informovat či provádět výkon práv subjektů
údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno
přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých
jazykových prostředků.

•

Na žádost Subjektu údajů je povinen Správce do jednoho měsíce od
obdržení žádosti poskytnout bezúplatně informace o přijatých
opatření ve věci zpracování jeho osobních údajů.

•

Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům se realizuje
získáním potvrzení o tom zdali a jak jsou zpracovány jeho osobní
údaje, přístup k osobním údajům a k následujícím informacím – účel
zpracování, kategorie dotčených údajů, komu budou údaje
zpřístupněné a kdo bude jejich příjemcem, doba uložení (archivace),
informace o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány od
subjektu údajů.

•

Právo subjektu údajů má právo požadovat od správce zejména opravu a/nebo doplnění nebo výmaz osobních údajů, omezení nebo
vznesení námitky proti jejich zpracování, podat stížnost dozorovému
úřadu.

•

Právo subjektu údajů na omezení přenositelnosti údajů se vztahuje
pouze na osobní údaje, ke kterým byl dán dobrovolný souhlas
subjektu údajů ke zpracování.

•

Právo subjektu právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních
údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů
postupuje v rozporu s Nařízením.

•

Nedílnou součástí je příloha č.1: Jmenný seznam Subjektu údajů,
že byli informováni a poučeni o svých právech a poučení rozuměli.
DOBROVOLNÝ
ÚDAJŮ

SOUHLAS

SE

ZPRACOVÁNÍM

OSOBNÍCH

V příloze č. 2 podepsaný/á člen/členka Tenisového klub Kunštát, z.s. nebo jeho
zákonný zástupce, jako subjekt údajů svým podpisem uděluje správci údajů, kterým
je Tenisový klub Kunštát, z.s., IČO: 47885602, zapsaný ve VR pod sp. zn. KSBR L/
2144, se sídlem U Hřiště 514, 679 72 Kunštát, ID DS: nc2ryu9, (dále jen „Správce”
nebo „Tenisový klub“),
svůj dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů na které se
nevztahují zákonné důvody pro jejich získání, a to za splnění zákonných
podmínek.
III: INFORMOVANÝ SOUHLAS S POŘÍZENÍM KOPIE DOKLADU TOTOŽNOSTI
V příloze č. 3 podepsaný/á člen/členka Tenisový klub Kunštát, z.s. nebo jeho
zákonný zástupce, jako subjekt údajů svým podpisem uděluje správci údajů, kterým
je Tenisový klub Kunštát, z.s., IČO: 47885602, zapsaný ve VR pod sp. zn. KSBR L/

2144, se sídlem U Hřiště 514, 679 72 Kunštát, ID DS: nc2ryu9, (dále jen „Správce”
nebo „Tenisový klub“), souhlas s pořízením kopie jeho platného občanského
průkazu, cestovního pasu, povolení k trvalému pobytu občana EU či jiného dokladu
totožnosti pro účely identifikace nebo jiných dokladů a osvědčení (řidičský průkaz,
pojištění motorového vozidla, technický průkaz vozidla) a s uchováním této kopie za
účelem a po dobu uvedenou v dalším textu
P o u č e n í:
1. Souhlas je vyžadován podle § 15a odst. 2 zák. č. 328/1999 Sb., o občanských
průkazech, v platném znění, resp. podle § 2 odst. 3 zák. č. 329/1999 Sb., o
cestovních dokladech, v platném znění.
2 Kopie dokladu se pořizuje na tento tiskopis na zadní stranu nebo na samostatný
list.

V Kunštátě, dne 25. května 2018

Martin Šauer
předseda Tenisového klubu Kunštát

