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“)

Tělocvičná jednota Sokol Strančice
Sokolská 38, 251 63 Strančice
IČ: 65399951
Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, spis. značka L 28132
TJ. je správcem osobních údajů a je povinna na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o
podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat osobní údaje v kategoriích člen – cvičitel - trenér
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jméno a příjmení,
datum narození,
adresu místa pobytu,
u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství

dále pak za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např.
komunikace, žádosti o dotace, vyřizování pojištění, přihlášky k soutěžím apod.)
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rodné číslo,
telefonní číslo,
e-mail,
informace o zdravotním stavu v souvislosti se sportovní činností
výkonnostní třídy
členství v oddílech a sportovních svazech

dále pak za účelem
•
•
•
•

marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
prezentace na webu,
prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

jsou Správcem zpracovány fotografie, videa, zvukové záznamy a sportovní výsledky.
Nezletilého člena zastupují jeho rodiče, v tomto případě jsou zpracovány také identifikační údaje a
kontakty jeho rodiče(ů).
Osobní údaje zpracovávané na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány dle
bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestane dotčená osoba vykonávat činnost, pro kterou je
Správcem evidován/a. Ostatní údaje budou zpracovávány a uchovány po dobu členství v TJ.
Správce osobních údajů předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
•
•
•
•

příslušnému sportovnímu Svazu,
příslušné Sokolské župě
Ústředí České obce sokolské., se sídlem Újezd 450, 118 01 Praha 1 – Malá Strana (dále jen
„ČOS“),
příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem

•
•
•

vedení evidence členské základny ČOS na základě Stanov ČOS a vnitřních směrnic ČOS a s tím
souvisejícími činnostmi,
identifikace na soutěžích,
žádosti o dotace na základě § 6 b) ZOPS.

V případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů 1 - 4 se dotčená osoba nemůže stát
členem TJ.
TJ. je správcem osobních údajů smluvních partnerů na základě právního řádu ČR
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jméno a příjmení,
název
IČ
DIČ
adresu sídla,
u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství
telefonní číslo,
e-mail,
komerční dokumentace
daňové a účetní doklady
ostatní dokumenty související s přípravou, plněním a kontrolou smluvního vztahu

za účelem uzavírání, změny, plnění a ukončování smluvních vztahů, účetních a daňových povinností
dále pak za účelem
•
•
•
•
•

kontroly plnění smluvních vztahů
marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
prezentace na webu,
prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

jsou Správcem zpracovány fotografie, videa, zvukové záznamy a komerční dokumentace.
Osobní údaje zpracovávané na základě právních předpisů ČR, pokud právní předpisy ČR nestanoví
jinak, po dobu trvání smluvního vztahu.
Správce osobních údajů předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
•

příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem
•

kontroly a plnění povinností dle právního řádu ČR

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů:
•
•
•
•
•
•
•
•

kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně,
vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o Vás zpracovávány,
vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich
zpracování, ale nesouhlasíte s jejich výmazem,
žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího
profilování,
nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,

•

právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho
měsíce od obdržení žádosti správcem.

Další informace a uplatnění práv
•

•

•

•
•
•
•

•

rádi bychom Vás informovali, že Vaše osobní údaje můžeme dle výše uvedeného nařízení
zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu může představovat i
faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat,

plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních
předpisů,

při zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů.
možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš
souhlas k tomuto zpracování není potřeba,
v souladu s příslušnými právními předpisy jsme oprávněni přímo, bez Vašeho souhlasu, předávat
Vaše osobní údaje příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení
za účelem plnění jejich povinností,
dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení
odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s Vašimi osobními
údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se
zpracováváním těchto údajů,
další informace o ochraně osobních údajů můžete získat na www.sokolstrancice.cz,
svá práva nebo stížnosti můžete uplatnit písemně na adrese TJ Sokol Strančice, Sokolská 38, 251
63 Strančice nebo e-mailem na adrese tjsokolstrancice@seznam.cz,
v případě elektronické komunikace si správce osobních údajů vyhrazuje právo ověřit autentičnost
komunikace,
ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě nebo je-li
to nutné k vyřízení, správce vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna,
nebude moci být vyřízena. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná plynout
prvním pracovním dnem po jejím doručení či doplnění. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného
odkladu,
na postup správce je také možné podat stížnost u dozorového orgánu, Úřadu na ochranu
osobních údajů, na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Podatelna Úřadu přijímá oznámení
doručená poštou nebo osobně v písemné podobě nebo na elektronickém nosiči. Elektronická
podatelna zpracovává oznámení došlá na elektronickou adresu úřadu nebo do datové schránky.
E-mail: posta@uoou.cz, Datová schránka: qkbaa2n. Podmínky podání jsou uvedeny na webových
stránkách Úřadu: www.uoou.cz.

