PLNĚNÍ INFORMAČNÍ POVINNOSTI
DLE ČLÁNKU 13 GDPR VŮČI ČLENŮM
Tenisový klub START PRAHA – TOPOLKA, z. s., IČO: 638 31 619, se sídlem Na Topolce 1350/1,
140 00 Praha 4 - Nusle, zapsaný u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 7121 jako správce
osobních údajů svých členů (dále jen „TK START“) tímto plní vůči svým členům informační
povinnost dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen
„GDPR“).
TK START informuje své členy, že zpracovává jimi poskytnuté osobní údaje za účelem plnění
povinností stanovených pro členy klubu právním řádem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) a plnění
povinností vyplývajících pro členy klubu ze smlouvy o členství (přihláška a uhrazený poplatek
člena) (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), příp. smlouvy o reprezentaci (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).
TK START informuje své členy, že zpracovává poskytnuté osobní údaje pouze v rozsahu
nezbytném pro plnění svých povinností stanovených právních řádem a smlouvou uzavřenou
s členem.
TK START zpracovává následující kategorie osobních údajů členů:
•

Pro účely identifikace člena ve smlouvě o členství: jméno, příjmení, titul, korespondenční
adresa, datum narození, rodné číslo, jméno a příjmení osoby, která vykonává rodičovskou
zodpovědnost k dítěti (členovi) mladšímu 18 let

•

Pro účely plnění smlouvy o členství: e-mailová adresa, telefonní číslo

•

Pro účely dokumentace zápasů v rámci soutěžních utkání a dalších turnajů: fotografie

•

Pro účely hlášení člena České unii sportu (ČUS): jméno, příjmení, rodné číslo

•

Pro účely hlášení člena Českému tenisovému svazu (ČTS): jméno, příjmení, datum narození

•

Pro účely získání grantů a příspěvků od jejich poskytovatelů: jméno, příjmení, datum
narození

TK START poskytuje osobní údaje členů následujícím příjemcům smluvním partnerům (ČUS,
ČTS, poskytovatelé grantů a příspěvků) v případech nezbytných pro splnění informační
povinnosti, a to pouze ve výše uvedeném rozsahu.
TK START nepředává osobní údaje členů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
TK START zpracovává osobní údaje členů po dobu stanovenou právními předpisy. Pokud pro
konkrétní účel zpracování osobních údajů není právními předpisy stanovena doba zpracování,
zpracovává TK START osobní údaje pro tento účel po dobu trvání členství a ještě 1 rok ode dne
ukončení platnosti smlouvy (členství) (lhůta je kratší než obecná promlčecí doba).
TK START nepoužije zpracovávané osobní údaje k rozhodování čistě na bázi automatizovaného
zpracování, ani profilování.

TK START tímto informuje členy o jejich právu požadovat za podmínek stanovených články 15
až 21 GDPR přístup ke zpracovávaným osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jejich
přenos, popřípadě omezení jejich zpracování. Uvedená práva je člen oprávněn uplatnit
v písemné listinné formě na adrese: Na Topolce 1350/1, 140 00 Praha 4 - Nusle nebo
v elektronické formě prostřednictvím e-mailu doručeného na adresu startpraha@seznam.cz.
TK START taktéž informuje členy o právu podat za podmínek stanovených čl.77 GDPR a
souvisejícími předpisy proti zpracování osobních údajů TK START stížnost u Úřadu pro ochranu
osobních údajů nebo se dle čl. 79 GDPR domáhat soudní ochrany

