PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
podle ustanovení článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen
„GDPR“)
Úvod
Golf Club Ostravice z.s. jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) považuje právo subjektů osobních údajů na
ochranu soukromí za nedotknutelné, a to podle článku 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Správce si je
vědom významu ochrany osobních údajů, a proto při jejich uchovávání postupuje vždy v souladu s platnými právními
předpisy.
Správce osobních údajů tímto subjektům osobních údajů (dále také jako „Subjekt“) v souladu s článkem 13 GDPR
poskytuje informace o prováděném zpracování osobních údajů.
V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů (dále také jako „Prohlášení“) se například dozvíte:
› Kdo nese odpovědnost za zpracování vašich osobních údajů,
› Pro jaké účely jsou osobní údaje využívány,
› Co nás opravňuje k zacházení s osobními údaji,
› Po jak dlouho dobu budeme s informacemi nakládat,
› Kdo může do osobních údajů nahlížet (tzv. příjemci),
› Jaká jsou vaše práva jako subjektu osobních údajů.
I.

Správce osobních údajů (ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR) a jeho kontaktní údaje
Správcem osobních údajů je Golf Club Ostravice z.s., IČ: 270 53 571, Ostravice 75, Ostravice 739 13.

Správce je obchodní společností ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích / spolek ve smyslu
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to s předmětem činnosti Podpora, rozvoj a propagace tělovýchovy a
sportovní činnosti v oblasti golfu, popularizace a zpřístupnění různých forem tohoto sporu mezi mládeží a dalšími
zájemci z řad veřejnosti, vše jak je zapsáno u Krajského soudu v Ostravě, vložka vložka L 7387.

Kontaktní údaje na Správce:
II.

telefon:
e-mail:

+420 725 586 500
info@golf-ostravice.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů a jeho kontaktní údaje
Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů v organizaci Správce vykonává:
GolferIS.cz s.r.o., Brněnská 412 / 59, 738 01 Olomouc, IČ 04202970
Kontaktní údaje na Pověřence:
- ID datové schránky
- telefon:
- e-mail:
(dále jen „Pověřenec“).

223528u
+420 775 99 77 00
gdpr@golferis.cz

III.

Účely a právní základ zpracování osobních údajů, příjemci osobních údajů

a) kategorie subjektů osobních údajů: návštěvníci internetových stránek

AGENDA

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Provozování
internetových stránek na
adrese www.ostravicesport.cz vč. využívání
souborů cookies

Zajištění rychlejšího a
efektivnějšího prohlížení
webových stránek,
zajištění organizace
klubových akcí
prostřednictvím
elektronických formulářů
na www stránkách.

Čl. 6 odst. 1 písm. f)
nezbytné zpracování pro
oprávněné zájmy.

PŘÍJEMCE
IT správce, vedení
golfového klubu

b) kategorie subjektů osobních údajů: členové golfového klubu

AGENDA

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Přijímání členů a vedení
členského seznamu

Organizace klubové
činnosti

Pořádání golfové hry,
evidence handicapové
úrovně, tvorba
hráčských výsledků
(žebříčků)

Organizace klubové
činnosti

Organizace sportovních
akcí

Organizace klubové
činnosti

Registrace sportovce
v rejstříku dle zákona o
podpoře sportu

Organizace sportovní
činnosti

PRÁVNÍ ZÁKLAD

PŘÍJEMCE

Čl. 6 odst. 1 písm. f)
nezbytné zpracování pro
oprávněné zájmy
Správce
Čl. 6 odst. 1 písm. f)
nezbytné zpracování pro
oprávněné zájmy
Správce

Vedení golfového klubu,
člen klubu, provozovatel
informačního systému

V případě plošného
uveřejnění na www
stránkách – souhlas se
zpracováním dle čl. 6
odst. 1 písm. a)
Čl. 6 odst. 1 písm. a)
souhlas se zpracováním
osobních údajů

Čl. 6 odst. 1 písm. c)
plnění právní povinnosti
podle § 3 odst. 3 zákona
č. 115/2001 Sb., o
podpoře sportu

Vedení golfového klubu,
osoby, které se
zúčastnily soutěžní akce,
veřejnost, provozovatel
informačního systému

Organizátor akce, vedení
golfového klubu, osoby,
které se zúčastnily
soutěžní akce, veřejnost,
provozovatel
informačního systému
MŠMT, Česká unie
sportu

c) kategorie subjektů osobních údajů: smluvní partneři (dodavatelé služeb a zboží)

AGENDA
Zajištění plnění uzavřené
smlouvy a kontrola

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

PRÁVNÍ ZÁKLAD

PŘÍJEMCE

Plnění závazkového
vztahu a kontrola plnění

Čl. 6 odst. 1 písm. b)
zpracování nezbytné pro

Vedení golfového klubu,
člen klubu

plnění závazků
Tvorba, administrace a
evidence účetních
dokladů, vedení
evidence o příjmech a
výdajích, přijatých
platbách a o
hospodaření Správce dle
právních předpisů
upravujících daně a
účetnictví
Komunikace se
smluvními partnery
(dodavateli)

povinností druhé smluvní
strany
Plnění právní povinnosti
(§ 31 zákona o
účetnictví, zákon o
daních z příjmů)

plnění smlouvy
Čl. 6 odst. 1 písm. c)
plnění právní povinnosti
dle § 31 a násl. zákona č.
563/1991 Sb., o
účetnictví, zákon č.
586/1992 Sb., o daních z
příjmů

Vedení golfového klubu,
osoby, osoba
zpracovávající účetnictví
Správce

Komunikace nezbytná
pro plnění smluvního
vztahu

Čl. 6 odst. 1 písm. b)
zpracování nezbytné pro
plnění smlouvy

Vedení golfového klubu

Čl. 6 odst. 1 písm. f)
nezbytné zpracování pro
oprávněné zájmy
Správce

d) kategorie subjektů osobních údajů: zaměstnanci

AGENDA

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

PRÁVNÍ ZÁKLAD

PŘÍJEMCE

Osobní spisy
zaměstnanců a
personální administrace

Evidence osobních spisů
vč. administrace spojené
s pracovně-právním
vztahem

Čl. 6 odst. 1 písm. c)
plnění právní povinnosti
podle zákon č. 262/2006
Sb., zákoník práce - §
312

Vedení klubu, oprávnění
zaměstnanci Správce,
osoba poskytující účetní
služby, orgány veřejné
moci při výkonu
kontrolní a dozorové
činnosti – finanční úřad,
ČSSZ, OSSZ, Inspekce
práce, Úřad práce ČR,
soudy, Policie ČR.

Platová agenda –
zpracování mzdové a
platové agendy

Plnění závazků
vyplývajících z pracovněprávního vztahu

Čl. 6 odst. 1 písm. f)
nezbytné zpracování pro
účely oprávněných
zájmů (kontaktní údaje
zaměstnance)
Čl. 6 odst. 1 písm. b)
zpracování nezbytné pro
plnění smluvní
povinnosti (z pracovní
smlouvy)
Čl. 6 odst. 1 písm. c)
plnění právní povinnosti
podle
Zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce,
Zákona č. 586/1992 Sb.,
o dani z příjmu,
Zákona č. 48/1997 Sb., o
veřejném zdravotním
pojištění,
Zákona č. 592/1992 Sb.,
o pojistném na veřejném
zdravotním pojištění,
Zákona č. 187/2006 Sb.,

Vedení klubu,
zaměstnanci
zpracovávající personální
agendu a osoba
poskytující účetní služby,
Finanční úřad, OSSZ,
ČSSZ, zdravotní
pojišťovny, ČSÚ, úřad
práce, Policie ČR, soudy,
exekutoři, inspekce
práce

Uveřejnění nezbytných
kontaktních údajů
zaměstnanců Správce na
internetových stránkách
Správce

Zajištění komunikace
mezi (potenciálními)
klienty a zaměstnanci
Správce

Přijímací řízení nových
zaměstnanců (náborová
činnost)

Zajištění organizační
funkčnosti klubu

Přijímací řízení nových
zaměstnanců (náborová
činnost)

Zajištění organizační
funkčnosti klubu

Databáze uchazečů o
zaměstnání vč.
životopisů

Zajištění organizační
funkčnosti klubu

Databáze uchazečů o
Efektivní řízení a správa
klubové činnosti

Zajištění organizační
funkčnosti klubu

o nemocenském
pojištění,
Zákona č. 589/1992 Sb.,
o pojistném na sociální
zabezpečení,
Zákona č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění
Čl. 6 odst. 1 písm. f)
nezbytné zpracování pro
účely oprávněných
zájmů

Návštěvníci
internetových stránek
Správce

Čl. 6 odst. 1 písm. f)
nezbytné zpracování pro
účely oprávněných
zájmů
Čl. 6 odst. 1 písm. f)
nezbytné zpracování pro
účely oprávněných
zájmů
Čl. 6 odst. 1 písm. a)
souhlas se zpracováním
osobních údajů

Vedení klubu

Čl. 6 odst. 1 písm. f)
nezbytné zpracování pro
účely oprávněných
zájmů

Vedení klubu, pověření
zaměstnanci Správce

Vedení klubu

Vedení klubu

IV. Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí
Správce získává osobní údaje převážně přímo od Subjektu osobních údajů. V omezeném rozsahu a jen nezbytné
osobní údaje, potřebné pro sportovní činnost, může Správce získávat prostřednictvím registru hráčů České
golfové federace.
V.

Aplikovaná zabezpečení osobních údajů
Správce dbá přísných standardů ochrany osobních údajů a jejich zabezpečení podle článku 32 GDPR. Správce
proto ve své organizaci aplikoval následující:
Technická zabezpečení:
› Osobní údaje jsou ukládány v uzamykatelných prostorech a dále v uzamykatelných registraturách
› Přístupové klíče k registraturám jsou pouze v držení pověřených osob
› Prostory jsou chráněny pohybovým čidlem a kamerovým systémem
› Osobní údaje zpracovávané v digitálním prostředí jsou ukládány na PC stanicích chráněných před
neoprávněným přístupem vyžadováním unikátního přihlašovacího jména a hesla
› V nezbytných případech je aplikováno šifrování dat
Organizační zabezpečení
› Správce ve své organizaci vydal pro zaměstnance směrnici o řádném zacházení s osobními údaji
› Aplikuje se omezený přístup k osobním údajům – přístup umožněn pouze pověřeným osobám
› Aplikuje se řízený přístup k osobním údajům – jednotlivé osoby mají přístup pouze k těm osobním
údajům, s nimiž nezbytně nutně potřebují zacházet v rámci výkonu jejich pracovní činnosti

VI. Kategorie příjemců a zpracovatelé osobních údajů

Pro výše uvedené účely jsou kategoriemi příjemců osobních údajů převážně členové vedení klubu a orgány
veřejné moci, které vykonávají v souladu s právními předpisy kontrolní, dohledovou a dozorovou činnost.
Osobní údaje mohou však být v omezeném rozsahu dále poskytovány dalším osobám, a to především pro
zajištění výše popsaných účelů – zejm. zajištění organizačního chodu Správce. Takové osoby se nazývají
zpracovatelé. Ti pomáhají Správci osobních údajů s činnostmi, které Správce nemůže zajistit vlastními silami.
Nejčastějšími zpracovateli tak jsou osoby poskytující služby v oblasti účetnictví, IT nebo daňového a právního
poradenství.
Správce aktuálně využívá následující zpracovatele osobních údajů:
Teetime SE – správa rezervací
Česká golfová federace – správa osobních údajů členů GC
GolferIS, s.r.o. – práva osobních údajů členů

VII. Přeshraniční předávání osobních údajů

Správce tímto prohlašuje, že osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím ve
smyslu čl. 13 odst. 1 písm. f) GDPR.

VIII. Doba zpracování osobních údajů nebo kritéria určení

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k výše uvedenému účelu zpracování, jinak
po dobu uvedenou právními předpisy.
Osobní údaje návštěvníků webových stránek v podobě cookies jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou
k jejich využití, maximálně však po dobu 1 roku ode dne vytvoření příslušného datového souboru cookie.
Osobní údaje členů golfového klubu jsou zpracovávány po dobu jejich členství.
Osobní údaje zaměstnanců obsažené v personálních spisech a souvisejících dokumentech jsou zpracovávány po
dobu stanovenou pracovněprávními předpisy, tj. dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění apod.
Osobní údaje smluvních partnerů se archivují po dobu, kdy mohou být listinné nosiče obsahující takové osobní
údaje předmětem kontroly účetních dokladů ze strany orgánů veřejné moci podle zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví (§ 31), jinak nejdéle po dobu 6 let od zániku smluvního vztahu, a to pro možné právní nároky Správce.

IX. Práva subjektu osobních údajů

Při provádění zpracování osobních údajů má každý subjekt osobních údajů následující práva podle čl. 12 a násl.
GDPR:
- právo na transparentní informace a náležitá sdělení (čl. 12 GDPR);
- v případě, že pro zpracování osobních údajů byl od Subjektu požadován souhlas se zpracováním ve
smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR, má Subjekt právo souhlas odvolat;
- právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 13 GDPR);
- právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR);
- právo na omezení zpracování (čl. 18) GDPR
- právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR)
- právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
- právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR)
- právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních
údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u
dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
www.uoou.cz.

Svá práva můžete uplatnit např. zasláním elektronické žádosti na výše uvedenou e-mailovou adresu Správce,
nebo prostřednictvím datové zprávy na ID datové schránky Správce.

X.

Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje
Zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je zákonným požadavkem, jedná-li se o zpracování
na základě čl. 6 odst. 1 písm. c). Smluvním požadavkem pro zpracování osobních údajů je v případě,
kdy ke zpracování dochází na základě čl. 6 odst. 1 písm. b). Neposkytnutí takových osobních údajů
může mít za následek nedodržování uvedených právních předpisů nebo uzavřeného smluvního
závazku.
Zpracování osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním je dobrovolné.

XI. Dozorový orgán
V oblasti ochrany osobních údajů vykonává dozorovou činnost Úřad pro ochranu osobních údajů, se
sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, www.uoou.cz.
Pokud se domníváte, že s Vašimi osobními údaji zacházíme v rozporu s předpisy na ochranu osobních
údajů, můžete se také obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím e-mailu
gdpr@golferis.cz nebo na telefonu + 420 775 99 77 00 .

V Ostravici dne 4.5.2018

.........................................
Správce osobních údajů

