
Základní informace o ochraně osobních údajů 

GDPR - General Data Protection Regulation 
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým názvem nařízení Evropského parlamentu a 
Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů.  

Hlavním smyslem uvedeného předpisu je vyšší harmonizace úpravy ochrany osobních údajů a 
posílení práv subjektů údajů (např. proti neoprávněnému získávání a používání  osobních 
údajů marketingovými firmami)  a  kvalitnější kontrola nakládání s osobními daty. 

Co je osobní údaj? 
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. 

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování
TC Chrudim z.s. zpracovává především osobní údaje svých členů, jejichž evidence je dána §3a 
odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu. Nad rámec zákona zpracovává údaj o emailové 
adrese a telefonním čísle z důvodu efektivní komunikace se členy a rodné číslo, které je 
požadováno střešní organizací ČUS z důvodu čerpání dotací.
V případě,  že  ke zpracování  nemá TC Chrudim z.s.  žádný právní  základ,  provádí  zpracování 
osobních údajů se souhlasem dotčených osob dle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Poskytnutí 
takového souhlasu je dobrovolné. Souhlas se zpracováním lze kdykoliv odvolat,  na předchozí 
zpracování ale nemá odvolání souhlasu vliv.

Ke zpracování všech osobních údajů dochází v souladu s GDPR a příslušnými zákony České 
republiky- 

 
 TC Chrudim z.s., U Parku 135, 537 01 Chrudim zastává funkci správce osobních údajů 

Kontaktní údaje správce:  TC Chrudim z.s., U Parku 135, 537 01 Chrudim                                 
doručovací adresa:            TC Chrudim z.s., U Parku 135, 537 01 Chrudim                                
email:        info@tcchrudim.cz
telefon:                              +420 777942513, +420 724320079
 

Jako správce osobních údajů zpracovává údaje žáků především v níže uvedených 
případech:  

Osobní  údaje  zpracovávané na základě  zákona a  prováděcích  předpisů,  zvláštních  zákonů 
jsou:

 jméno a příjmení,
 datum narození,
 adresa místa pobytu,
 u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství..



Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu jsou:
 telefonní číslo,
 e-mail,
 rodné číslo
 fotografie,
 videa,
 zvukové záznamy,
 sportovní výsledky

Sdílení osobních údajů
Osobní údaje nejsou spolkem s nikým sdíleny bez souhlasu, pokud to neumožňuje zákon. 
Osobní údaje mohou být na základě zákonné povinnosti či žádosti předány třetím subjektům, 
které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.
Osobní  údaje  mohou  být  pro  zajištění  výše  popsaného  účelu  zpracovávány  také  našimi 
smluvními zpracovateli, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů., uzavřené dle 
podmínek GDPR.

Práva osob, resp. jejich zákonných zástupců, jejichž osobní údaje spolek zpracovává

V relevantních případech se lze na spolek obracet za účelem 
 uplatnění práva na přístup k osobním údajům, 
 jejich opravu nebo výmaz,  
 omezení zpracování, 
 vznést námitku proti zpracování, 
 uplatnění práva na přenositelnost údajů  
 dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů
 obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.  

Na spolek je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet  prostřednictvím  
 zprávy na doručovací adresu správce,  
 osobně správci na jeho doručovací adrese v provozní době: 8:00 – 20:00 hodin po 

předchozí telefonické domluvě 
 e-mailem na: info@tcchrudim.cz 

 
Požadavky je nutné předložit v písemné formě.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na spolek obracet v případě údajů 
zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním 
osobních údajů.   

  Ing. Jitka Holasová
         předsedkyně 
                           TC Chrudim z.s.
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