POLITIKA ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
A JEJICH OCHRANY
Sokol Kolovraty, zapsaný spolek, (dále jen "spolek"), IČ 00540960, Do Hlinek 427 , 103 00
Praha - Kolovraty, je pro účely zpracování osobních údajů správcem údajů, které nám Vy,
jako subjekt údajů poskytnete. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy
postupujeme v souladu s právními předpisy. Shromažďujeme a zpracováváme pouze
ty kategorie Vašich osobních údajů popsané v bodě II, které nezbytně potřebujeme
pro naplnění účelu popsaného v bodě I. V případě dotazů souvisejících se zpracováním
osobních údajů se můžete na nás obracet prostřednictvím kontaktu uvedeného v závěru.
I.

Účel zpracovávání osobních údajů

Spolek zpracovává osobní údaje členů spolku v souladu s ustanovením § 236 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník (v platném znění) (dále jen „občanský zákoník“) a článku
V. Stanov spolku.
Účelem zpracovávání je:
1. registrace člena spolku a s tím spojené povinnosti vyplývající z občanského zákoníku,
zákona o podpoře sportu, daňových předpisů a dalších právních předpisu (bez
souhlasu člena spolku);
2. registrace člena spolku a hráče jako člena Fotbalové asociace České republiky (dále
jen „FA ČR“) v databázi FA ČR (se souhlasem člena spolku/zákonného zástupce)
3. využití pro marketingové účely (se souhlasem člena spolku/zákonného zástupce)
II.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů
1. pro registraci člena spolku
 jméno a příjmení;
 datum narození;
 adresa bydliště;
 telefon;
 e-mailová adresa
2. pro registraci člena spolku a hráče FA ČR
 jméno a příjmení;
 datum narození + rodné číslo;
 adresa bydliště;
 telefon;
 e-mailová adresa;
 fotografie
3. pro marketingové účely
 jméno a příjmení;
 telefon;
 e-mailová adresa;
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III.

Zpracovávání osobních údajů

Spolek vede seznam členů v souladu s ustanovením § 236 občanského zákoníku a článku
V. Stanov spolku v elektronické podobě (dále jen „databáze členů“) na základě písemně
podané přihlášky. Přístup do databáze členů má pouze pověřený člen výboru. Zápisy, výmaz
údajů a ostatní změny jsou prováděny na základě ověřeného zápisu z jednání členské schůze
nebo výboru, nebo na základě požadavku subjektu údajů.
Seznam členů je neveřejný.
Přihlášky podané v písemné formě jsou uloženy v uzamykatelné skříni v sídle spolku. Při
zániku členství dle čl. VII. Stanov spolku se skartace přihlášky provede ve lhůtě 3 let od data
zániku členství. Po tuto lhůtu se přihláška přesune do archívní složky.
IV.

Předávání osobních údajů

Spolek předává osobní údaje členů spolku a hráčů FA ČR k zápisu do databáze FA ČR
v rozsahu bodu II. bod 2. Na základě smlouvy o zpracovávání osobních údajů je
zpracovatelem pro účely databáze členů a hráčů FA ČR.
Práva členů

V.

Člen spolku nebo zákonný zástupce nezletilého má právo:









VI.

odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu uvedeného v každé e-mailové
zprávě,
na přístup k osobním údajům,
na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly
shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně,
na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
na přenositelnost údajů
na právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno neprokáže-/i se, že
existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy
a svobodami, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků,
obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje

Kontaktní osobou ve věci zpracování osobních údajů za spolek je:
Ing. Milan Zolich
tel: 725962675
e-mail: mizolo@seznam.cz

Schváleno na jednání výboru dne 20.4.2018

