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VĚC: Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob spolkem KVS PRAHA z.s.
(dále také jen „Správce osobních údajů“) ve smyslu článku 13 a násl. nařízení
Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (dále také jen „GDPR“)
Správce osobních údajů KVS PRAHA z.s. zpracovává osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa
trvalého bydliště, datum narození, rodné číslo, a to za účelem plnění evidenčních a ohlašovacích
povinností stanovených zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“) definovaných informačním systémem veřejné správy „Rejstřík sportovních
organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení“ (dále jen „Rejstřík“), zavedeného podle
citovaného zákona.
U aktivně sportujících členů jsou shora uvedené údaje ohlašovány také Českému svazu kanoistů.
Doplňující informace držitelům osobních údajů
K Vašim osobním údajům Správce přistupuje pečlivě se snahou minimalizovat veškeré zpracování, ke
kterému dochází. Vaše osobní údaje budou uchovány podle požadavku zákona a po uplynutí
archivační doby budou bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.
Osobní údaje jsou sdíleny na vyžádání s orgány státní správy, které jsou oprávněny kontrolovat naši
činnost (ČSK, FÚ, magistrát hl. m. Prahy, MČ Praha 4, poskytovatelé dotací a další).
Správce neprovádí přenos osobních údajů k jiným pobočkám Správce osobních údajů v jiných zemích.
Členy poskytnuté osobní údaje jsou Správcem osobních údajů chráněny před únikem a zneužitím
organizačními a technickými opatřeními uvedenými v interní směrnici o ochraně a zpracování osobních
údajů.
Práva členů Správce
Přebýváte-li na území Evropské unie, máte na základě GDPR právo vyžádat si od Správce přístup ke
svým osobním údajům, jejich opravu či odstranění, jejich přenos, omezení jejich zpracování, dále právo
ohradit se vůči zpracování Vašich osobních údajů a právo podat stížnost u dozorujícího orgánu.
Bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů je možné získat prostřednictvím požadavku
zaslaného na adresu sídla klubu.

Praha,

10.03.2020
Ing. Tomáš Polívka
místopředseda KVS PRAHA z.s.
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