Informace o prováděném zpracování osobních údajů
Správce osobních údajů, tedy Tělovýchovná jednota Solidarita se sídlem v ulici Pod strání 3124/7a,
100 00 Praha 10 – Strašnice, IČ: 63833263 (dále jen „Správce“), členy TJ 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“) informuje:
1. Správce osobních údajů
Osobní údaje členů TJ Solidarita budou zpracovávány jménem TJ Solidarita v ulici Pod strání 3124/7b,
100 00 Praha 10, IČ: 63833263 osobami k tomu zmocněnými.
2. Účel zpracování osobních údajů
Účelem všech typů zpracování osobních údajů je plnění právních povinností v souladu se správou
majetku a evidenci členů TJ Solidarita.
3. Doba zpracování osobních údajů
Doba zpracování osobních údajů je různě dlouhá a odvíjí se od povinnosti správce prokázat různé právní
skutečnosti.
4. Osobní údaje mohou být poskytnuty zpracovatelům osobních údajů, zejména subjektům
podílejících se na správě TJ Solidarita nebo v důvodných případech i jiným subjektům, které
prokáží právní nárok přístupu k osobním údajům:
•
•
•
•

•

Členové výborů TJ, TO a NO a Petra Herčíková
Advokátní kancelář Kaplan a Nohejl, s r.o., se sídlem Římská 104/14, Praha 2, IČ:03235858
(právní zástupce TJ Solidarita).
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti (legální licence)
ze strany TJ Solidarita (viz dále)
Účelem zpracování osobních údajů není předávání osobních údajů dalším subjektům, ale
v souvislosti s členstvím v oddílu/klubu TJ Solidarita, je tento povinen na základě §3a odst. 3
zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat u svých členů
1 jméno a příjmení,
2 datum narození (rodné číslo),
3 adresu místa pobytu,
4 u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím
souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).
Na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4
po dobu 10 let ode dne, kdy člen přestane vykonávat činnost, pro kterou byl Správcem
evidován/a.
Na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské
základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne,
kdy člen přestane vykonávat činnost, pro kterou byl Správcem evidován/a.
Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
příslušnému sportovnímu Svazu,
příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS
Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6),
169 00 Praha (dále jen „ČUS“),
příslušným orgánům státní správy a samosprávy,
a to za účelem

•

•

•

•

vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími
činnostmi,
identifikace na soutěžích,
žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.
V odůvodnitelných případech mohou být osobní údaje předány orgánům činným v trestním
řízení nebo správním orgánům. Správce vylučuje možnost předat osobní údaje do další země,
mezinárodní organizaci nebo jiným subjektům.
Při zpracování osobních údajů Subjektů údajů nebude docházet k vyhodnocování chování
Subjektů, k profilování ani k jiným činnostem, které by mohly představovat nedůvodné riziko
pro Subjekty údajů.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, správce pověřil zpracováním
osobních údajů výše uvedené subjekty. Zpracování osobních údajů výše uvedenými
zpracovateli je prováděno za účelem naplnění právních povinností v souvislosti s činností TJ
Solidarita.
Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu
a v odůvodněných případech výmaz, případně se domáhat omezení zpracování, vznést námitku
proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat
stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních
údajů postupuje v rozporu s Nařízením nebo v rozporu s jinými platnými právními normami.
Správce s ohledem na povahu a rozsah zpracování osobních údajů přijal přiměřená organizační
a technická opatření k zajištění zabezpečení osobních údajů.
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