Informace o ochraně osobních údajů.
I.
Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů (dále jen: „GDPR”) je ČESKÁ FEDERACE AIKIDÓ z.s., sídlem Na Topolce 1050/10, Podolí, 140 00
Praha, ič: 430 03 508 (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Na Topolce 1050/10, Podolí, 140 00 Praha
email: j.mares@czech-aikido.cz
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě;
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat,
zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový
identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické,
ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správci nevznikla povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.
II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal
v souvislosti se svojí činností.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje.
III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je


oprávněný zájem správce pro účel vedení evidence a s tím souvisejícími činnostmi podle čl. 6
odst. 1 písm. f) GDPR,
 splnění právní povinnosti vztahující se na správce,
 Váš souhlas se zpracováním např. pro účely marketingu a prezentace činnosti správce i
subjektu údajů.
2. Účelem zpracování osobních údajů je


řádné vedení evidence členské základny správce na základě povinnosti dané §3a odst. 3
zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“),
 vykazování členské základny nadřízeným sportovním organizacím a orgánům státní správy
a samosprávy,
 informování veřejnosti o činnosti a výsledcích správce a subjektu údajů,
 vedení personální a mzdové agendy pro vlastní účely správce.
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.
Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje


po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících mj. z důvodů vedení evidence
členské základny a s tím souvisejícími činnostmi po dobu 10 let ode dne ukončení vaší
činnosti, pro kterou byly osobní údaje správcem zpracovány,
 po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou-li osobní údaje
zpracovávány na základě vašeho souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
V.
Příjemci osobních údajů
1. Příjemci osobních údajů jsou
 sportovní svazy a nadřízené organizace vč. mezinárodních v rámci EU,
 orgány státní správy a samosprávy,
 servisní organizace smluvně zajištěné správcem,
 se souhlasem i organizace zajišťující mediální a marketingové služby.
2. Správce má v úmyslu v nezbytných případech a rozsahu předávat osobní údaje do třetí země (do
země mimo EU). Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou nadřízené mezinárodní sportovní
organizace anebo pořadatelé akcí.
VI.
Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte







právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu nebo elektronicky na email správce
uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů máte
právo podat písemnou stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170
00 Praha 7.
VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení
osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné
podobě,
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

