Zásady zpracování osobních údajů
Vážení členové,
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 a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen nařízení)
Vás touto cestou informujeme o zpracování osobních údajů v souvislosti s Vašim členstvím
v GOLF CLUBU STEP z.s.
Osobní údaj
Za osobní údaj ve smyslu nařízení se považují veškeré informace o identifikované nebo
identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); 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.
Správce osobních údajů
Správcem Vašich osobních údajů je spolek GOLF CLUB STEP z.s., (dále jen spolek), IČO: 226 94
269, se sídlem Malletova 2350/6, Libeň, 190 00 Praha. Spolek je zapsán v Obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 18297.
Osobní údaje, které shromažďujeme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

jméno a příjmení, titul,
datum narození,
adresu místa pobytu,
u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství,
telefonní číslo,
e-mailovou adresu,
rodné číslo

Osobní údaje uvedené pod body 2. až 7. jsou veřejně nepřístupnými údaji, které jsou chráněny
heslem a jsou poskytovány pouze pro účely klubové evidence a evidence v rámci České Golfové
Federace.
Účely zpracování osobních údajů
Osobní údaje spolek zpracovává na základě zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění
pozdějších předpisů a také na základě oprávněného zájmu. Oprávněný zájem spolek spatřuje
především ve vedení evidence členské základny a s tím souvisejících činností pro účely zpracování
přihlášek, startovních a výsledkových listin, organizace hry golfu, včetně handicapového systému,
tvorby žebříčků hráčů, zjištění výkonnosti hráčů, přehledů členské základny hráčů golfu pro Českou

unii sportu (ČUS), Český olympijský výbor (ČOV), Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
ČR (MŠMT) či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je dáno právními předpisy.
Doba uchovávání osobních údajů
Osobní údaje spolek uchovává pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt,
které mu ukládají právní předpisy.
Poskytování osobních údajů třetím osobám
Spolek předává osobní údaje těmto správcům a zpracovatelům:
• České golfové federaci,
• České golfové asociaci s.r.o.
• Českému olympijskému výboru,
• České unii sportu, příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS,
• Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,
• dalším příslušným orgánům státní správy a samosprávy,
Práva členů
Výše zmíněné nařízení Vám přiznává práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
1. Právo na přístup k osobním údajům
• Právo požadovat přístup k osobním údajům a souvisejícím informacím, které se
týkají subjektů údajů.
2. Právo na opravu
• Právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo právo na jejich doplnění.
3. Právo na výmaz
• Za splnění určitých podmínek uvedených v nařízení právo na výmaz osobních údajů,
které se týkají subjektů údajů.
4. Právo na omezení zpracování
5. Právo na přenositelnost
• Právo požadovat přenesení osobních údajů jinému správci.
Tato všechna práva lze realizovat prostřednictvím kontaktů uvedených níže.
6. Právo vznést námitku
• Právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají k
Úřadu na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.
č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz.
Kontaktní údaje
Máte-li jakékoliv dotazy ohledně tohoto Oznámení nebo způsobu, jakým spolek GOLF CLUB
STEP z.s. zpracovává Vaše osobní údaje, kontaktujte nás, prosím, e-mailem na adrese
Tajemnik@golfclubstep.cz nebo poštou na adresu Malletova 2350/6, Libeň, 190 00 Praha.

