
ST FJFI ČVUT, 

Břehová 7, 11519 

Praha 1, IČO: 

26572885 – sportovní 

klub 
Záznamy o činnosti zpracování dle čl. 30 Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Záznam o činnostech zpracování 
Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 

 

Správce: ST FJFI ČVUT, Břehová 7, 11519 Praha 1, IČO: 26572885 

I. Účely zpracování 

Registrace členů a další spolková činnost (pojišťování, organizace soutěží, činnost spojená 
s dotacemi) 

Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je 
subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto 
subjektu údajů 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje. 

• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

• Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví 

• Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 

Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce 
či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a 
svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě 

Čl. 6 odst. 1 písm. a) - subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či 
více konkrétních účelů 

II. Kategorie subjektů údajů 

Členové klubu a uchazeči o členství 

III. Kategorie osobních údajů 

Jméno, příjmení, adresa, RČ, občanství, příslušnost k oddílu, telefonní číslo, e-mail. 

IV. Kategorie příjemců 

ČUS, ČAUS. 

V. Plánované lhůty pro výmaz kategorií osobních údajů 

Po ukončení členství v klubu se osobní údaje vymazávají po uplynutí lhůty 2 let. 

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření 

Veškeré kanceláře a místnosti, kde se nacházejí listiny (zejména přihlášky členů) s osobními 

údaji jsou opatřeny zámky a uzamykatelnými okny. Klíči od jednotlivých místností disponují 

pouze osoby, které do nich musí mít přístup za účelem výkonu své činnosti ve prospěch klubu. 

V místnostech, kde jsou zpracovávány osobní údaje, jsou zároveň pořízeny uzamykatelné skříně 

a stoly se šuplíky. 



 

Záznam o činnostech zpracování 
Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 

 

Správce: ST FJFI ČVUT, Břehová 7, 11519 Praha 1, IČO: 26572885 

I. Účely zpracování 

Klubový web a sociální sítě - informování o činnosti klubu 

Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce 
či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a 
svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě. 

II. Kategorie subjektů údajů 

Členové klubu, sportovci bez členství v klubu, diváci/veřejnost účastnící se akcí klubu. 

III. Kategorie osobních údajů 

Členové klubu a sportovci bez členství v klubu: jméno, příjmení, sportovní statistiky a 

výsledky, fotografie/videozáznam 

Diváci/veřejnost: fotografie/videozáznam 

IV. Kategorie příjemců 

Návštěvníci klubových webových stránek a účtů na sociálních sítích. 

V. Plánované lhůty pro výmaz kategorií osobních údajů 

Bez lhůty 

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření 

Veškeré kanceláře a místnosti, kde se nacházejí listiny s osobními údaji jsou opatřeny zámky a 

uzamykatelnými okny. Klíči od jednotlivých místností disponují pouze osoby, které do nich 

musí mít přístup za účelem výkonu své činnosti ve prospěch klubu. V místnostech, kde jsou 

zpracovávány osobní údaje, jsou zároveň pořízeny uzamykatelné skříně a stoly se šuplíky. 

 


