
Vnitřní předpis A.C.TEPO Kladno z.s,  
upravující ochranu a zpracování osobních údajů (podle GDPR)  

Čl. 1  
Obecná ustanovení  

1.1 Předmět a cíle vnitřního předpisu  
Tento vnitřní předpis upravuje pravidla a postup A.C.TEPO Kladno z.s., (dále jen správce) při ochraně a 
zpracování osobních údajů fyzických osob, které správce při své činnosti zpracovává.  

1.2 Působnost vnitřního předpisu  
Tento vnitřní předpis se vztahuje na zpracování osobních údajů v souvislosti s činností správce. Tento vnitřní 
předpis je závazný pro správce a jeho členy. 

1.3 Přístup k vnitřnímu předpisu  
Vnitřní předpis je veřejně přístupný všem členům správce. Zpřístupnění vnitřního předpisu třetí straně podléhá 
předchozímu souhlasu správce, resp. předsedovi oddílu. 

Čl. 2  
Základní pojmy  

Podle tohoto vnitřního předpisu a podle právních předpisů: 

2.1 „osobními údaji” jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen 
„subjekt údajů”); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, 
zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor 
nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo 
společenské identity této fyzické osoby. 
Osobními údaji, které správce zpracovává podle tohoto vnitřního předpisu, jsou osobní údaje členů správce či 
jiných fyzických osob, které při své činnosti správce zpracovává (tj. subjektu údajů),  
2.2 „subjektem údajů” jsou fyzické osoby – členové oddílu či jiné fyzické osoby, jejichž osobní údaje při své 
činnosti správce zpracovává;  
2.3 „zpracováním” jsou jakékoliv operace nebo soubory operací s osobními údaji nebo se soubory osobních 
údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako jsou shromáždění, 
zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, 
zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo 
zničení; 
2.4 „omezením zpracování” jsou označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v 
budoucnu; 
2.5 „evidencí” je jakýkoliv strukturovaný soubor osobních údajů přístupných podle zvláštních kritérií, ať již je 
centralizovaný, decentralizovaný, nebo rozdělený podle funkčního či zeměpisného hlediska; 
2.7.„správcem” jsou fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám 
nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto 
zpracování určeny právem Evropské unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo 
zvláštní kritéria pro jeho určení; 
Správcem podle tohoto vnitřního předpisu je A.C.TEPO Kladno.z.s 
2.10 „příjemcem” jsou fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým 
jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoliv. Avšak orgány veřejné moci, které mohou 
získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu Evropské Unie, se za 
příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s 
použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování. 
Příjemcem dle tohoto vnitřního předpisu je vždy oprávněná osoba  
2.11 „třetí stranou” jsou fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, nebo jiný subjekt, který není 
subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je 
oprávněna ke zpracování osobních údajů; 
2.12 „souhlasem” subjektu údajů je jakýkoliv svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, 
kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních 
údajů; 
2.13 „porušením zabezpečení osobních údajů” je porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo 
protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených 
nebo jinak zpracovávaných osobních údajů; 
2.14 „dozorovým úřadem” je nezávislý orgán veřejné moci zřízený členským státem podle článku 51 Nařízení. 
Dozorovým úřadem správce je Úřad pro ochranu osobních údajů,   
K právnímu jednání a zastupování správce při jednání s dozorovými úřady je určen: předseda klubu  



2.15 „dotčeným dozorovým úřadem” je dozorový úřad, kterého se zpracování osobních údajů dotýká, neboť: 
a. správce či zpracovatel je usazen na území členského státu tohoto dozorového úřadu; 
b. subjekty údajů s bydlištěm v členském státě tohoto dozorového úřadu jsou nebo pravděpodobně budou 

zpracováním podstatně dotčeny; nebo 
c. u něj byla podána stížnost; 

2.16 „oprávněnou osobou” je každý člen správce, který z důvodu výkonu své činnosti pro správce přichází do 
styku s osobními údaji nebo je zpracovává. Oprávněné osoby musejí být poučeny, seznámeny s obsahem tohoto 
vnitřního předpisu; o poučení a seznámení je sepsán písemný záznam. Oprávněné osoby je nutné opětovně 
poučit, pokud došlo ke změně jejich pracovního zařazení či k jiné změně mající za následek změnu či rozsah 
pracovních úkonů oprávněné osoby ve vztahu ke zpracování osobních údajů. Přístup k osobním údajům subjektů 
údajů je striktně omezen pouze na poučené oprávněné osoby; 
2.17 „genetickými údaji” jsou osobní údaje týkající se zděděných nebo získaných genetických znaků fyzické 
osoby, které poskytují jedinečné informace o její fyziologii či zdraví a které vyplývají zejména z analýzy 
biologického vzorku dotčené fyzické osoby; 
2.18 „biometrickými údaji” jsou osobní údaje vyplývající z konkrétního technického zpracování týkající se 
fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické osoby, které umožňuje nebo potvrzuje 
jedinečnou identifikaci, například zobrazení obličeje nebo daktyloskopické údaje; 
2.19 „údaji o zdravotním stavu” jsou osobní údaje týkající se tělesného nebo duševního zdraví fyzické osoby, 
včetně údajů o poskytnutí zdravotních služeb, které vypovídají o jejím zdravotním stavu; 
 

Čl. 3  
Zásady zpracování osobních údajů  

Zpracování osobních údajů správcem podle tohoto vnitřního předpisu podléhá v souladu s Právními předpisy 
těmto zásadám:  

3.1. Osobní údaje musejí být: 

a. ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem („zákonnost, 
korektnost a transparentnost”); 

b. shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány 
způsobem, který je s těmito účely neslučitelný; další zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, 
pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely se podle čl. 89 odst. 1 Nařízení 
nepovažuje za neslučitelné s původními účely („účelové omezení”); 

c. přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány 
(„minimalizace údajů”); 

d. přesné a v případě potřeby aktualizované; musejí být přijata veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, 
které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro něž se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo 
opraveny („přesnost”); 

e. uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro 
které jsou zpracovávány; osobní údaje lze uložit po delší dobu, pokud se zpracovávají výhradně pro účely 
archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely 
podle čl. 89 odst. 1 Nařízení, a to za předpokladu provedení příslušných technických a organizačních 
opatření požadovaných Nařízením s cílem zaručit práva a svobody subjektu údajů („omezení uložení”); 

f. zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí 
vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a 
před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením („integrita a důvěrnost”). 

3.2. Správce odpovídá za dodržení odstavce 1 a musí být schopen toto dodržení souladu doložit.  

Čl. 4  
Účely a zákonnost zpracování a kategorie osobních údajů  

4.1 Účely zpracování  
Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, jsou  spojeny se všemi potřebnými činnostmi správce, 
jako například evidence členů, sportovní výsledky členů, prezentace a propagace A.C.TEPO Kladno, případně 
žádosti o dotace klubu atd. 

4.2 Právní základ pro zpracování  

Právním základem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů je skutečnost, že zpracování je nezbytné pro 
splnění povinností, které se podle platných právních předpisů vztahují na správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) 
Nařízení a dále že 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 podle čl. 6 odst. 1 písm. b) 



Nařízení. Právním základem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů může být v konkrétním případu i 
souhlas se zpracováním osobních údajů subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Subjekt údajů má 
právo svůj souhlas kdykoliv odvolat.  

4.3 Kategorie osobních údajů  
Předmětem zpracování jsou tyto kategorie osobních údajů : jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, 
bydliště, datum lékařské prohlídky , fotografie, mailová adresa, číslo telefonu, dále mailová adresa a číslo 
telefonu zákonných zástupců. 

Čl. 5  
Informace a přístup subjektu údajů k osobním údajům  

5.1 Právo subjektu údajů na informace  
Pokud se osobní údaje týkající se subjektu údajů získávají od subjektu údajů, poskytne odpovědná osoba za 
správce v okamžiku získání osobních údajů subjektu údajů tyto informace: 

a. totožnost a kontaktní údaje správce a jeho zástupce; 
b. účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování; 
c. oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) 

Nařízení; 
d. případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů; 
e. případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a existenci či 

neexistenci rozhodnutí Komise Evropské unie o odpovídající ochraně nebo, v případech předání 
uvedených v článcích 46 nebo 47 nebo čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci Nařízení, odkaz na vhodné 
záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny; 

f. doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této 
doby; 

g. existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu 
nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na 
přenositelnost údajů; 

h. pokud je zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. 
a) Nařízení, existence práva odvolat kdykoliv souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená 
na souhlasu uděleném před jeho odvoláním; 

i. existence práva podat stížnost u dozorového úřadu; 
j. skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, 

který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně 
možných důsledků neposkytnutí těchto údajů; 

k. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 
Nařízení, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i 
významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů. 

Pokud správce hodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny, 
poskytne odpovědná osoba subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném 
účelu a příslušné další informace uvedené výše v tomto článku.  

Výše v tomto článku uvedené se nepoužije, pokud subjekt údajů již uvedené informace má, a do té míry, v níž je 
má.  

5.2 Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům  
Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou 
zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím 
informacím: 

a. účely zpracování; 
b. kategorie dotčených osobních údajů; 
c. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci 

ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; 
d. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke 

stanovení této doby; 
e. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů 

nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; 
f. právo podat stížnost u dozorového úřadu; 
g. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; 



h. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 
4 Nařízení, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i 
významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů. 

Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má subjekt údajů právo být 
informován o vhodných zárukách podle článku 46 Nařízení, které se vztahují na předání.  

Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce 
účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v 
elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů 
nepožádá o jiný způsob. Právem získat kopii uvedenou v předchozí větě nesmějí být nepříznivě dotčena práva a 
svobody jiných osob. 

Pokud správce zpracovává velké množství informací týkajících se subjektu údajů, má možnost před poskytnutím 
informací požádat subjekt údajů, aby konkrétně uvedl, kterých informací nebo činností zpracování se jeho žádost 
týká. 

5.3 Zajištění a organizace výkonu práv a povinností podle čl. 5 u správce  
Povinnosti správce podle tohoto bodu zajišťuje odpovědná osoba. Potvrzení či přístup k osobním údajům podle 
tohoto bodu je subjektu údajů zasláno či umožněno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce 
od doručení žádosti správci. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí 
prodloužit o další dva měsíce. Správce informuje subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho 
měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické 
formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný 
způsob. Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně a nejpozději do 
jednoho měsíce od přijetí žádosti subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u 
dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu. 

Čl. 6  
Oprava a výmaz  

6.1 Právo na opravu  
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho 
týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i 
poskytnutím dodatečného prohlášení. 

6.2 Právo na výmaz  
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného 
subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden 
z těchto důvodů: 

a. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; 
b. subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 

písm. a) Nařízení zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; 
c. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a čl. 7 vnitřního předpisu a 

neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti 
zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení a čl. 7 vnitřního předpisu; 

d. osobní údaje byly zpracovány protiprávně; 
e. osobní údaje musejí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského 

státu, které se na správce vztahuje; 
f. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 

Nařízení. 
Pokud správce hodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny, 
poskytne odpovědná osoba subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném 
účelu a příslušné další informace uvedené výše v tomto článku.  

Jestliže správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je podle výše uvedených důvodů vymazat, přijme s ohledem 
na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval 
správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto 
osobní údaje, jejich kopie či replikace. 

 



 

 

Čl.7  

Zabezpečení osobních údajů 

7.1 Správce přijme vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení zpracování osobních údajů. Při 
výběru vhodných technických a organizačních opatření správce přihlédne ke stavu techniky, nákladům na 
provedení opatření, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování osobních údajů. V případě elektronického 
zpracování osobních údajů je základním předpokladem ochrany osobních údajů  zásada, že k osobním údajům 
mají přístup jen osoby disponující příslušným oprávněním - prostřednictvím hesla . Tyto osoby jsou  :  
předseda oddílu, místopředsedové, sekretářka oddílu, vedoucí trenérka SPS, nebo jimi písemně zmocněný 
člen oddílu. 

      7.2 .Veškeré osobní údaje členů A.C.TEPO Kladno z.s. jsou v písemné podobě uloženy v prostoru klubovny 
        klubu v mezipatře tribuny na adrese 27204,Kladno IV, Sportovců 456. V klubovně je pro účely úschovy  
        osobních údajů vyhrazena skříňka č.4, která je uzamčena a klíče jsou uloženy v trezoru klubu. Klíč od     
        trezoru má k dispozici předseda klubu a sekretářka klubu. 
 
       7.3. Pokud by kdokoliv měl zákonné oprávnění nahlédnout do osobních údajů členů A.C.TEPO  
       Kladno, může tak učinit jen za přítomnosti předsedy klubu nebo místopředsedů klubu. O každém takovém  
       nahlédnutí musí být učiněn zápis, ve kterém bude uvedeno kdo a za jakým účelem do osobních údajů  
       nahlédl .  

Čl.8 
Závěrečné ustanovení 

 

8.1 Tato směrnice je interním předpisem A.C.TEPO Kladno z.s. 
     8.2.Tato směrnice byla schválena výborem A.C.TEPO Kladno, dne 21.5.2018 a nabývá účinnosti dnem  
     25.5.2018. 

 

 

                                                                               


