ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH
ÚDAJŮ V HC SMÍCHOV 1913
Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) jsou vydány za účelem poskytnutí informací o
tom, jaké osobní údaje HC Smíchov 1913, z. s., IČO: 485 49 916 se sídlem Kaplická 814/14, Praha 4, 147 00
(dále jen „HC Smíchov 1913“) zpracovává o fyzických osobách při své činnosti.
Tyto Zásady jsou účinné od 1. 9. 2021 a jsou vydány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
(dále jen „GDPR“) za účelem splnění informační povinnosti HC Smíchov 1913 jakožto správce ve smyslu čl. 13
a 14 GDPR.

A. Zpracovávané osobní údaje a účely jejich
zpracování
•

Na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) je HC Smíchov 1913
povinen zpracovávat u členů (u členů mladších 15 let i jejich zákonných zástupců):
o

jméno a příjmení

o

datum narození a rodné číslo

o

adresu místa pobytu (u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní
občanství)

Tyto údaje jsou poskytovány následujícím zpracovatelům:
o

Českému svazu ledního hokeje

o

Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6),
169 00 Praha (dále jen „ČUS“)

o

příslušnému Okresnímu sdružení ČUS a příslušnému Servisnímu centru sportu ČUS

o

příslušným orgánům státní správy a samosprávy

za účelem:
o

vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími
činnostmi,

•

o

identifikace na soutěžích,

o

žádosti o dotace na základě §6b ZOPS

Za účelem vedení evidence členské a možnost kontaktovat své členy eviduje HC Smíchov 1913
v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR u členů (u členů mladších 15 let i jejich zákonných
zástupců):

•

o

telefonní číslo

o

e-mailovou adresu

Za účelem provozování sportovní činnosti eviduje HC Smíchov 1913 v souladu s článkem 6 odst. 1
písm. b) GDPR u členů:
o

docházku na akce (zejm. tréninky či zápasy) pořádané HC Smíchov 1913

o

sportovní výsledky

o

výsledky fyzických testů pořádaných na akcích HC Smíchov 1913

B. Poskytování osobních údajů třetím stranám
Není-li v bodě A uvedeno jinak, nejsou osobní údaje poskytovány třetím stranám a jsou využívány pouze
v HC Smíchov 1913.

C. Doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy
Osobní údaje bude HC Smíchov 1913 zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu nebo po dobu
nezbytnou k plnění archivačních povinností HC Smíchov 1913 podle platných právních předpisů, nejdéle však
10 let od ukončení smluvního vztahu.

D. Práva fyzických osob v souvislosti se
zpracováním jejich údajů
V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů má každý fyzická osoba následující práva:
•

přistupovat ke svým osobním údajům

•

požadovat jejich opravu

•

na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody

•

na omezení zpracování osobních údajů v případech

•

na přenositelnost údajů v případech vymezených právní úpravou

•

podat proti Správci údajů stížnost

E. Automatizované rozhodování
Osobní údaje fyzických osob nejsou v HC Smíchov 1913 předmětem žádného rozhodování založeného
výhradně na automatizovaném zpracování.

F. Zdroje osobních údajů
Osobní údaje fyzických osob získává HC Smíchov 1913 z následujících zdrojů:

•

přímo od fyzických osob

•

pomocí jejich evidence trenéry či vedoucími HC Smíchov 1913

G. Kontakt
Pro řešení nejasností, dotazů či stížností ohledně osobních údajů kontaktujte klub HC Smíchov 1913 na emailové adrese hokej@hcsmichov.cz.

