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ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Spolek IZS Team z.s., IČO 05496161 se sídlem Mělnická 1171, 294 21 Bělá pod Bezdězem, jako SPRÁVCE 
dbá na ochranu osobních údajů, které mu předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které 
nám poskytujete, zpracováváme v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  
a v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob  
v souvislos� se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (GDPR). 

ZABEZPEČENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Náš spolek dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická  
a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich 
zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná 
osoba a nepředáváme je bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, s výjimkou 
externích dodavatelů zajišťujících pro náš spolek odborné agendy, jako např. účetní nebo právní 
poradci, pronájmy prostor k pořádání akcí a táborů (např. pro ubytovací knihy) apod., a dále pokud to 
nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů. 

PRÁVO NA INFORMACE 

Vaším právem je požádat náš spolek o informace, jaké osobní údaje, v jakém rozsahu  
a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 
dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných 
případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás 
evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace.  
Ve Vaší žádos� tedy uveďte dostatečnou iden�fikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo 
vyžádat si doplňující informace k Vaší iden�fikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které 
zpracováváme k Vaší osobě. 

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, nebo 
se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly ob�žně 
získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.). 

AKTUALIZACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, PRÁVO NA OPRAVU 

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení nebo bydliště), 
budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje 
měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné 
pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost správce.  

S výše uvedeným souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjis�te, 
že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu. 
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NÁMITKY 

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legisla�vou České 
republiky a Evropské unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho 
požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno, dokud 
nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrá�t se také  
s námitkou pro� zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový 
úřad na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 PRAHA 7. 

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ 

Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v případě, že se domníváte, že takto 
evidované osobní údaje nejsou přesné, případně je zpracováváme pro�právně, a dále pokud se 
domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování. 

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě, že jsou Vaše osobní údaje vyžadovány na základě splnění 
naší zákonné povinnos�, jsme povinni při odmítnu� poskytnu� těchto Vašich osobních údajů 
neposkytnout Vám naše služby. 

PRÁVO NA VÝMAZ 

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo jej kdykoli 
odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost 
vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnos� plnění smlouvy, 
zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních 
systémech, které automa�zovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty 
dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není 
ani technicky proveditelné. Tato data však nejsou dále nijak ak�vně zpracovávána a nebudou sloužit k 
dalším účelům zpracování. 

KAM SE MŮŽETE OBRÁTIT 

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email lukas.myska@izsteam.cz 
nebo na sídlo našeho spolku: IZS Team z.s., IČO 05496161 se sídlem Mělnická 1171, 294 21 Bělá pod 
Bezdězem. 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Níže uvádíme, jak náš spolek zpracovává následující osobní údaje nebo jejich kategorie, včetně 
stanovených právních �tulů, účelů a doby zpracování pro jednotlivé záznamy činnos� pro zpracování. 

Účel zpracování: smlouvy a související dokumentace vedená s poskytovateli a odběrateli 
služeb spolku 

Právní �tul: splnění smluvní povinnos� 
Rozsah údajů: obecné a organizační údaje nezbytné ke splnění smluvní povinnos� 

Doba zpracování: dle trvání smluvního vztahu a příslušných právních předpisů 
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Účel zpracování: smluvní dokumentace při přijímání darů 

Právní �tul: splnění smluvní povinnos� 

Rozsah údajů: obecné a organizační údaje nezbytné ke splnění smluvní povinnos� 
Doba zpracování: dle příslušných právních předpisů 

 

Účel zpracování: dokumentace vedoucích a účastníků letních dětských táborů 

Právní �tul: evidence a organizace vedoucích a účastníků tábora, ubytovací knihy, 
zdravotní deníky 

Rozsah údajů: jméno, příjmení, datum narození, zdravotní pojišťovna, adresa, zákonný 
zástupce a jeho kontakt, zdravotní omezení, posudek o zdravotní způsobilos� 

Příjemce: pronajímatel prostor konání tábora v rozsahu jméno, příjmení, datum 
narození, adresa (ubytovací knihy) 

Doba zpracování: 2 měsíce po ukončení tábora 

 

Účel zpracování: odběr novinek o činnos� spolku z webových stránek 

Právní �tul: souhlas odběratele 
Rozsah údajů: jméno, příjmení, e-mail 
Doba zpracování: do odhlášení odběru novinek 

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ  

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve tře�ch zemích nebo  
v mezinárodních organizacích nedochází. 

AKTUALIZACE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby 
aktualizovat.  

Poslední změna těchto Zásad ochrany osobních údajů proběhla dne 25. května 2018. 

 

 

Vypracoval: Lukáš Myška 

 

Schválil: Jiří Plesar, předseda spolku 
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