
Informace   ke   zpracování   osobních   údajů   členů   OK   Dobříš  
(poskytované   v souladu   s GDPR)  

Určeno   členům   sportovního   klubu   OK   Dobříš   (IČ    22878491)  

V   souvislos�   s   přije�m   nového   nařízení   (EU)   2016/679   o   ochraně   fyzických   osob   v   souvislos�   se  
zpracováním   osobních   údajů   a   o   volném   pohybu   těchto   údajů   a   o   zrušení   směrnice   95/46/ES   („GDPR“)  
�mto   poskytujeme   informace   o   tom,   jaké   osobní   údaje   OK   Dobříš,   z.   s.,   se   sídlem   Lesní   1364,   263   01  
Dobříš,   IČ:   228   78   491   („OK   Dobříš“   či   „oddíl“)   zpracovává   o   svých   členech   (fyzických   osobách),   k   jakým  
účelům   a   jak   dlouho   OK   Dobříš   tyto   osobní   údaje   v   souladu   s   právními   předpisy   zpracovává,   a   rovněž  
informujeme   o   tom,   jaká   práva   členům   oddílu   v   souvislos�   se   zpracováním   osobních   údajů   náleží.   
 

A.   Kategorie   osobních   údajů,   účely   a   právní   důvody   jejich   zpracování   
 
OK   Dobříš   zpracovává   osobní   údaje   každého   svého   člena   v rozsahu:    jméno,   příjmení,   datum   narození,  
rodné   číslo,   bydliště,   číslo   občanského   či   jiného   iden�fikačního   průkazu   (u   těch   členů,   kteří   takový   průkaz  
mají),   telefonní   číslo   a   další   kontaktní   údaje   (jako   je   e-mailová   adresa,   číslo   SI   čipu,   svazové   registrační   číslo  
apod.).   Dále   OK   Dobříš   zpracovává   osobní   údaje   rodiče   či   rodičů   svých   nezle�lých   členů   (dě�),   i   když   tento  
rodič   či   �to   rodiče   členy   oddílu   nejsou,   a   to   v   rozsahu   jméno,   příjmení,   telefonní   číslo,   číslo   občanského   či  
jiného   iden�fikačního   průkazu   a   další   kontaktní   údaje   (jako   je   e-mailová   adresa).   Za   účelem   ochrany   zdraví  
dě�,   které   jsou   členy   oddílu,   oddíl   eviduje   informace   týkající   se   jejich   zdravotních   omezení.    Oddíl   při  
závodech   a   dalších   akcích   pořizuje   i   fotografie   zachycující   průběh   těchto   akcí,   které   následně   používá   ke  
své   prezentaci,   především   na   svých   internetových   stránkách.   Tyto   fotografie   nejsou   označeny   údaji,   z   nichž  
by   bylo   možné   iden�fikovat   jednotlivé   členy.   
 
Všechny   tyto   údaje   jsou   zpracovávány   pro   účely   řádné   evidence   členství,   centrálního   (oddílem  
zajišťovaného)   přihlašování   na   závody   v   orientačním   běhu   a   jiné   sportovní   akce   (jako   jsou   oddílová  
soustředění   apod.),   získávání   grantů   a   jiných   podpor   ze   strany   veřejnoprávních   ins�tucí   či   sponzorů,  
prezentace   oddílu   a   komunikace   mezi   oddílem   a   jeho   členy   (jejich   rodiči)   k   uvedeným   účelům,   to   vše   v  
rámci   zabezpečení   oprávněných   zájmů   a   poslání   oddílu,   kterým   je   sportovní   činnost   jeho   členů   i   veřejnos�  
v   orientačním   běhu   a   dalších   příbuzných   sportovních   disciplínách.   Bez   poskytnu�   osobních   údajů   k   těmto  
účelům   by   nebylo   možné   ze   strany   oddílu   tyto   služby   zajišťovat .   
Ke   zpracování   osobních   údajů   pro   tyto   účely   tedy   není   nezbytný   souhlas   členů   oddílu.   Osobní   údaje  
členů   jsou   zpracovávány   pouze   v   rozsahu   nutném   pro   naplnění   výše   uvedených   činnos�.   
 
Údaje   jsou   evidované   v přihláškové   aplikaci   na   internetových   stránkách   oddílu,   která   je   přístupná   pouze   na  
základě   registračního   čísla   člena   oddílu   a   hesla,   které   si   daný   člen   oddílu   vytvoří.   Údaje   v přihláškové  
aplikaci   jsou   dostupné   i   dalším   členům   oddílu.   V podobném   rozsahu   jsou   údaje   evidované   i   v databázi  
Českého   svazu   orientačních   sportů   (ČSOS)   ORIS,   která   slouží   k přihlašování   na   závody   ČSOS   a   ke   zpracování  
a   zveřejňování   výsledků.   

Údaje   jsou   dále   zpracovány   formou   tabulky   ve   formátu   MS   excel,   která   je   přístupná   pouze   oddílovým  
trenérům   a   osobám,   které   jsou   pro   naplňování   uvedeného   poslání   oddílu   určeny.   Údaje   týkající   se  
zdravotního   stavu   jsou   důvěrné,   nejsou   nikde   zveřejněny   a   nejsou   zpřístupněny   ani   ostatním   členům  
oddílu,   jsou   přístupné   pouze   trenérům   dě�.  

Evidence   osobních   údajů   členů   zaniká   ukončením   členství   v klubu.    Osoba   ukončující   členství   v klubu   je  
odstraněna   z přihlašovací   aplikace   a   současně   ztrácí   přístup   do   této   aplikace.  
 



B.   Práva   členů   oddílu   jakožto   subjektů   údajů   
 
Dle   GDPR   mají   členové   oddílu   vůči   oddílu   v   souvislos�   se   zpracováním   osobních   údajů   následující   práva:   
 
1)   Právo   na   přístup   k   osobním   údajům   
Dle   čl.   15   GDPR   mají   členové   oddílu   právo   na   přístup   k   osobním   údajům,   které   zahrnuje   jednak   právo  
získat   od   oddílu   (i)   potvrzení,   zda   zpracovává   Vaše   osobní   údaje   či   nikoliv,   (ii)   informace   o   účelech  
zpracování,   kategoriích   zpracovávaných   osobních   údajů,   příjemcích,   kterým   byly   nebo   budou   tyto   údaje  
zpřístupněny,   plánované   době   zpracování,   o   existenci   práva   požadovat   opravu   nebo   výmaz   osobních  
údajů,   které   se   jich   týkají,   nebo   omezení   jejich   zpracování   nebo   vznést   námitku   pro�   tomuto   zpracování,  
právu   podat   s�žnost   u   dozorového   úřadu,   o   veškerých   dostupných   informacích   o   zdroji   osobních   údajů  
(pokud   nejsou   získány   přímo   od   Vás   coby   subjektu   údajů),   skutečnos�,   že   dochází   k   automa�zovanému  
rozhodování,   včetně   profilování   (oddíl   neprovádí   jakékoli   automa�zované   rozhodování   bez   vlivu   lidského  
posouzení   s   právními   účinky   pro   subjekty   údajů),   o   vhodných   zárukách   při   předání   mimo   EU,   a   (iii)   kopii  
osobních   údajů,   pokud   nebudou   nepříznivě   dotčena   práva   a   svobody   jiných   osob.   
Výše   uvedená   práva   přístupu   k   osobním   údajům   je   možné   uplatnit   písemně   na   adrese   sídla   oddílu,  
popřípadě   na   e-mailové   adrese   okdobris@seznam.cz   .   
 
2)   Právo   na   opravu   nepřesných   osobních   údajů   
Dle   čl.   16   GDPR   mají   členové   oddílu   právo   na   opravu   nepřesných   osobních   údajů,   které   o   nich   bude   oddíl  
zpracovávat.   Současně   je   třeba   oznamovat   změny   a   upřesnění   osobních   údajů.   Oprava   bude   provedena  
bez   zbytečného   odkladu.   Žádost   o   opravu   osobních   údajů   je   možné   uplatnit   písemně   na   adrese   sídla  
oddílu,   popřípadě   na   e-mailové   adrese   okdobris@seznam.cz.   
 
3)   Právo   na   výmaz   
Dle   čl.   17   GDPR   mají   členové   oddílu   právo   na   výmaz   osobních   údajů,   které   se   jich   týkají,   pokud   oddíl  
neprokáže   oprávněné   důvody   pro   zpracování   těchto   údajů.   Pokud   se   člen   oddílu   domnívá,   že   nedošlo   k  
výmazu   jeho   osobních   údajů,   které   již   nejsou   pro   účely   zpracování   z   hlediska   oddílu   potřebné,   měl   by   se  
obrá�t   písemně   na   adresu   sídla   oddílu   nebo   e-mailem   na   adresu   okdobris@seznam.cz.   Oddíl   má  
nastaveny   mechanismy   pro   zajištění   výmazu   osobních   údajů   v   případě,   že   již   nejsou   potřeba   k   účelu,   pro  
nějž   byly   zpracovány.   Veškeré   údaje   (kromě   fotografií   pořízených   po   dobu   členství)   daného   člena   (či  
daného   dítěte)   jsou   z   evidence   oddílu   vymazány   v   plném   rozsahu,   jakmile   členství   tohoto   člena   v   oddílu  
zanikne.   
 
4)   Právo   na   omezení   zpracování   
Pokud   člen   oddílu   popírá   přesnost   osobních   údajů,   důvody   jejich   zpracování   nebo   podá   námitku   pro�  
jejich   zpracování,   a   to   písemně   na   adresu   sídla   oddílu,   popřípadě   na   e-mailové   adrese  
okdobris@seznam.cz,   bude   mít   dle   čl.   18   GDPR   právo   na   omezení   zpracování,   a   to   do   doby   vyřešení  
příslušného   podnětu.   
 
5)   Právo   na   oznámení   opravy,   výmazu   nebo   omezení   zpracování   
Dle   čl.   19   GDPR   mají   členové   oddílu   právo   na   oznámení   ze   strany   oddílu   v   případě   opravy,   výmazu   nebo  
omezení   zpracování   osobních   údajů.   Dojde-li   k   opravě   nebo   výmazu,   bude   oddíl   informovat   jednotlivé  
příjemce,   s   výjimkou   případů,   kdy   se   to   ukáže   jako   nemožné,   nebo   kdy   to   bude   vyžadovat   nepřiměřené  
úsilí.   
 
6)   Právo   na   přenositelnost   osobních   údajů   



Dle   čl.   20   GDPR   mají   členové   oddílu   právo   na   přenositelnost   údajů,   které   se   jich   týkají   a   které   poskytli  
oddílu,   ve   strukturovaném,   běžně   používaném   a   strojově   čitelném   formátu,   a   právo   požádat   oddíl   o  
předání   těchto   údajů   jinému   správci.   V   případě,   že   by   výkonem   tohoto   práva   mohlo   dojít   k   nepříznivému  
dotčení   práv   a   svobod   tře�ch   osob,   nebude   možné   jejich   žádos�   vyhovět.   Žádost   bude   možné   uplatnit  
písemně   na   adrese   sídla   oddílu,   popřípadě   na   e-mailové   adrese   okdobris@seznam.cz   .   
 
7)   Právo   vznést   námitku   pro�   zpracování   osobních   údajů   
Dle   čl.   21   GDPR   mají   členové   oddílu   právo   vznést   námitku   pro�   zpracování   jejich   osobních   údajů   z   důvodu  
oprávněného   zájmu   oddílu.   V   případě,   že   oddíl   neprokáže,   že   existuje   závažný   oprávněný   důvod   pro  
zpracování,   který   převažuje   nad   zájmy   a   svobodami   členů   coby   subjektů   údajů,   oddíl   zpracování   na   základě  
námitky   ukončí   bez   zbytečného   odkladu.   Námitku   je   možné   podat   písemně   na   adrese   sídla   oddílu,  
popřípadě   na   e-mailové   adrese   okdobris@seznam.cz.   
 
8)   Právo   obrá�t   se   na   Úřad   pro   ochranu   osobních   údajů   
Členové   oddílu   mají   právo   se   obrá�t   se   s�žnos�   na   Úřad   pro   ochranu   osobních   údajů   ( www.uoou.cz ).  

http://www.uoou.cz/

