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Vnitřní řád Nozomi Dojo, z.s. 

Sekce V. -  Směrnice zpracování a nakládání 

s osobními údaji 

 

1. Úvodní ustanovení 
1.1. Tento dokument je součástí Vnitřního řádu Nozomi Dojo, z.s. (dále jen Spolek) a zahrnuje způsob, 

rozsah a nakládání s osobními údaji v rámci Spolku v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O 
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dál jen „Zákon“) a 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 volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES, (dále jen „Nařízení“). 

 

2. Vymezení pojmů 
2.1. Člen nebo člen Spolku – definice viz Stanovy spolku. Členem spolku se pro účely tohoto Vnitřního 

řádu rozumí i osoba, která se přihlásila do kurzu spolku, viz článek 2.3 tohoto Vnitřního řádu. 
Členem se rozumí každá osoba, která podepsala Evidenční list jakožto i právní zástupci osob 
nezletilých, kteří jsou uvedeni v Evidenčním listu. 

2.2. Žadatel spolku – má se na mysli osoba, která se uchází o členství ve spolku.  

2.3. Evidenční list člena oddílu je přihláška do spolku. Evidenční list člena kurzu je přihláška do kurzu 
kendó, iaidó nebo džódó. Dále společně jen „Evidenční list“. 

 

3. Činnosti, při kterých Spolek získává nebo zpracovává osobní údaje 
3.1. Získávání a zpracování osobních údajů vychází z činnost Spolku dle jeho stanov, především pak 

evidence členů Spolku, evidence členů kurzů, sportovní tréninky a komplexní sportovní a další 
činnost jako například pořádání a účast na soutěžích, kurzech, seminářích, zkouškách a 
společenských akcí spolku, prezentace Spolku apod. 

3.2. Získávání a zpracování osobních údajů dále vychází v souvislosti s uzavíráním smluv, např. dohod 
o provedení práce, pojištění člena spolku dle zákona o pojišťovnictví. 

 

4. Účel získávání a zpracovávání osobních údajů 
4.1. Účelem zpracování osobních údajů v rozsahu níže je vedení evidence členů spolku a možnosti 

komunikace s nimi, vedení údajů potřebných k přihláškám a registracím na soutěže, semináře, 
zkoušky, výcvikové tábory a dalších akce, kterých se Spolek a jeho členové účastní nebo které 
Spolek pořádá, vedení kontaktních údajů na rodiče nebo zákonné zástupce, pro případ nahodilé 
události v rámci účasti dítěte na soutěžích, seminářích, výcvikových táborech ad., vedení údajů 
k žádostem o finanční příspěvky z veřejných zdrojů.  Dále pak na propagaci činnosti spolku na 
veřejnosti, internetu nebo jiným způsobem, například v médiích. 

 

5. Na základě, jakého právního důvodu nebo kdo tento úkol spolku zadal 
5.1. Osobní údaje Spolek získává a zpracovává na základě Stanov spolku a nadřízených organizací 

spolku nebo organizací jejichž členem Spolek je nebo jim vykazuje činnost či u nich žádá o finanční 
příspěvky. Především, ale ne jenom, se jedná o příslušné sportovní Svazy, Českou federaci kendó 
(ČFK), Českou unii bojových umění (ČUBU), Českou unii sportu (ČUS) a jejich výkonné orgány, 
město Hradec Králové a případně jejich následnické organizace.  

5.2. Výše jmenovaným zpracovatelům předává Spolek osobní údaje jen v nezbytně nutném rozsahu. 

 

6. Seznam osobních údajů v rámci činnosti spolku 
6.1. Jméno, příjmení, bydliště, u cizince také adresa místa, kde se převážně zdržuje, státní občanství, 

datum narození, rodné číslo, telefonický (mobilový) kontakt, e-mailová adresa. 
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7. Způsob zpracování a nakládání s osobními údaji 
7.1. Osobní údaje jsou zpracovávány digitálně nebo písemně, a to způsobem, aby nemohlo dojít k jejich 

zneužití. 

7.2. Způsob zpracování a nakládání s osobními údaji je popsána v Příloze V.1 tohoto Vnitřního řádu. 

7.3. Osobními údaje jsou uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování, tedy i po tom, kdy 
přestane člen vykonávat činnost, pro kterou je Spolkem evidován. Podrobně viz Příloha č. V.1 
tohoto Vnitřního řádu. 

 

8. Přístup k osobním údajům 
8.1. Přístup k osobním údajům je popsán v Příloze V.1 tohoto Vnitřního řádu. 

 

9. Souhlas se zpracováním osobních údajů 
9.1. Spolek při své činnosti zpracovává osobní údaje svých členů. Zpracování osobních údajů je 

Spolkem prováděno v souladu s tímto Vnitřním řádem.  

9.2. Každý člen spolku podepisuje souhlas se zpracováním osobních údajů ve formuláři Evidenční list 
cvičence.  

9.3. Každý člen nebo žadatel spolku má právo neposkytnout osobní údaje a jejich zpracování podle 
tohoto Vnitřního řádu, a proto poskytuje-li své osobní údaje spolku, činí tak zcela dobrovolně. 
Pokud se však člen nebo žadatel rozhodne své osobní údaje nebo souhlas s jejich zpracováním dle 
tohoto Vnitřního řádu neposkytnout, je Spolek oprávněn člena vyloučit, nebo v případě žadatele jej 
vůbec za svého člena nepřijmout. 

 
25.5.2018 

 

Roman Záhora 

Předseda Nozomi Dojo, z.s. 

 


