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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 správce osobních údajů (dále jen OÚ), tj. Nozomi Dojo, 

z.s. (dále jen Spolek) a zahrnuje způsob, rozsah a nakládání s OÚ v rámci Spolku 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. Odpovědná osoba za zpracování osobních údajů ve spolku 
2.1. Za zpracování OÚ ve spolku je odpovědný Ing. Roman Záhora, mobil: 723 225 015, e-mail: 

roman.zahora@seznam.cz. 

3. Vymezení pojmů 
3.1. 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. 

3.2. Žadatel spolku – má se na mysli osoba, která se uchází o členství ve spolku.  
3.3. Evidenční list cvičence je přihláška do spolku. Evidenční list člena kurzu je přihláška do kurzu 

kendó, iaidó nebo džódó. Dále společně jen „Evidenční list“. 

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

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

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

5. Účel získávání a zpracovávání osobních údajů 
5.1. Účelem zpracování OÚ je  

- vedení evidence členů Spolku,  
- komunikace s členy Spolku,  
- vedení údajů potřebných k přihláškám a registracím na soutěže, semináře, zkoušky, výcvikové 

tábory a další akce, kterých se Spolek a jeho členové účastní nebo které Spolek pořádá,  
- vedení kontaktních údajů na rodiče nebo zákonné zástupce nezletilých členů Spolku, pro případ 

nahodilé události v rámci účasti dítěte na soutěžích, seminářích, výcvikových táborech ad.,  
- vedení údajů k žádostem o finanční příspěvky z veřejných zdrojů.   

Účely pro jednotlivé procesy jsou uvedeny v záznamech o zpracování OÚ. 

6. Příjemci osobních údajů 
6.1. Spolek předává osobní údaje svých členů těmto správcům: 

- Územně příslušnému finančnímu úřadu a dalším institucím v souladu s vedením účetnictví, 
- Spolkovému rejstříku, 
- Příslušnému nadřazenému sportovnímu Svazu, České federaci kendó (dále jen ČFK),  
- Příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS, Výkonnému výboru České 

unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen ČUS),  
- České unii bojových umění, z.s. Nad Kapličkou 3378/17, 100 00 Praha 10 (dále jen ČUBU). 
- Organizátorům sportovních soutěží, seminářů, zkoušek, výcvikových táborů apod. a příslušným 

orgánům státní správy a samosprávy. 
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7. Právní důvody zpracování osobních údajů 
7.1. Osobní údaje Spolek zpracovává z právních důvodů: 

- Splnění právní povinnosti, 
- Oprávněný zájem správce, 
- Souhlas subjektu údajů.  

7.2. Spolek při své činnosti nezpracovává žádné OÚ svých členů na základě souhlasu subjektů údajů. 
Právní důvody jsou uvedeny v záznamech o zpracování OÚ - viz Příloha V.1 tohoto Vnitřního řádu. 

8. Seznam osobních údajů v rámci činnosti spolku 
8.1. Ve spolku jsou zpracovávány tyto OÚ členů: 

- jméno a příjmení,  
- bydliště,  
- u cizince také adresa místa, kde se převážně zdržuje,  
- státní občanství,  
- datum narození,  
- rodné číslo,  
- telefonický (mobilový) kontakt,  
- e-mailová adresa, 
- technický stupeň, 
- informace o zdravotním omezení – nejedná se o informace o zdravotním stavu, tj. nespadá do 

zvláštní kategorie osobních údajů. 

9. Způsob zpracování a nakládání s osobními údaji 
9.1. Osobní údaje jsou zpracovávány digitálně nebo písemně, a to způsobem, aby nemohlo dojít k jejich 

zneužití. 
9.2. Způsob zpracování a nakládání s OÚ je popsána v Příloze V.1 tohoto Vnitřního řádu. 
9.3. Přístup k osobním údajům.  

10. Informace o zpracování osobních údajů 
10.1. Poskytování informací zajišťuje osoba odpovědná za správu OÚ. 
10.2. Správce v okamžiku získání osobních údajů poskytne subjektu údajů informace o zpracování 

OÚ.  
10.3. Členové Spolku jsou informování o zpracování jejich OÚ tímto Vnitřním řádem, včetně 

příslušných příloh. 
10.4. Subjekty osobních údajů mohou požádat o informaci, zda jsou jejich OÚ zpracovávány: 

- Osobně tak, aby mohla být ověřena jejich totožnost,  
- Písemně na adresu Spolku: Nozomi Dojo, z.s., Karla Hynka Máchy 592/4, 500 02 Hradec 

Králové,  
- Elektronicky e-mailem na adresu roman.zahora@seznam.cz. 

11. Zajištění práv subjektů údajů 
11.1. Subjekty údajů mají vůči správci, který zpracovává jejich osobní údaje práva stanovená 

nařízením GDPR: 
- Právo na informace o zpracování OÚ v rozsahu čl. 13, 14 nařízení GDPR. 
- Právo na přístup k jeho OÚ v rozsahu čl. 15 nařízení GDPR. 
- Právo na opravu v rozsahu čl. 16 nařízení GDPR. 
- Právo na výmaz v rozsahu čl. 17 nařízení GDPR. 
- Právo na omezení zpracování v rozsahu čl. 18 nařízení GDPR. 
- Právo na přenositelnost údajů v rozsahu čl. 20 nařízení GDPR. 
- Právo vznést námitku v rozsahu čl. 21 nařízení GDPR. 
- Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování 

v rozsahu čl. 22 nařízení GDPR. 
- Právo podat stížnost u dozorového úřadu – v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se 

subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení GDPR. 
Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o pokroku v řešení 
stížnosti a o jeho výsledku, jakož i o možnosti soudní ochrany. 

11.2. Za zajištění výše uvedených práv odpovídá osoba odpovědná za správu OÚ. 
11.3. Subjekty údajů mohou práva uplatnit žádosti předanou osobě odpovědné za správu OÚ: 

- Osobně tak, aby mohla být ověřena jejich totožnost,  
- Písemně na adresu Spolku: Nozomi Dojo, z.s., Karla Hynka Máchy 592/4, 500 02 Hradec 

Králové,  
- Elektronicky e-mailem na adresu roman.zahora@seznam.cz. 
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12. Porušení zabezpečení osobních údajů 
12.1. Každý, kdo je zjistí, je povinen jakékoliv porušení nebo podezření na porušení zabezpečení OÚ, 

které zjistí, hlásit bez prodlení osobě odpovědné za správu OÚ. 
12.2. Osoba odpovědná za správu OÚ ohlásí toto porušení bez zbytečného odkladu a pokud možno 

do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděla Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem 
Pplk. Sochora 27, Praha 7. Pokud není ohlášení dozorovému úřadu učiněno do 72 hodin, musí 
být současně s ním uvedeny důvody tohoto zpoždění. 

12.3. Ohlášení se provede e-mailem na posta@uoou.cz. 
12.4. Porušení zabezpečení OÚ se nehlásí, pokud je nepravděpodobné, že by mělo za následek riziko 

pro práva a svobody fyzických osob.  
12.5. Pokud je pravděpodobné, že porušení bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody 

dotčených osob, informuje je osoba odpovědná za ochranu OÚ o tomto porušení a možném 
hrozícím riziku. To provede bez zbytečného odkladu. Oznámení se neprovede pokud: 
- správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita 

u OÚ dotčených porušením zabezpečení OÚ;  
- správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody subjektů 

údajů se již pravděpodobně neprojeví;  
- vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí. V takovém případě musí být subjekty údajů informovány 

stejně účinným způsobem pomocí veřejného oznámení nebo podobného opatření.  
12.6. Jestliže správce dotčenému subjektu údajů porušení zabezpečení OÚ ještě neoznámil, může 

ÚOOÚ po posouzení pravděpodobnosti toho, že dané porušení bude mít za následek vysoké 
riziko, požadovat, aby tak učinil, nebo může rozhodnout, že je splněna některá z podmínek 
uvedených výše. 

12.7. Zpracovatelé provedou ohlášení porušení zabezpečení OÚ správci. 
12.8. Obsah ohlášení porušení zabezpečení OÚ: 

- Popis povahy daného případu porušení zabezpečení OÚ včetně, kategorií a přibližného počtu 
dotčených subjektů údajů a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů OÚ. 

- Jméno a kontaktní údaje osoby odpovědné za správu OÚ. 
- Popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení OÚ. 
- Popis opatření, která správce přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit dané porušení 

zabezpečení OÚ, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.  
- Není-li možné poskytnout informace současně, mohou být poskytnuty postupně bez dalšího 

zbytečného odkladu. 
 
 
10.1.2019 
 

Roman Záhora 

Předseda Nozomi Dojo, z.s. 

 


