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Příloha č. 7 

 
 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
Informace o zpracování osobních údajů jsou prováděny 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“) 
Při zpracovávání osobních údajů respektujeme pravidlo přiměřenosti, tzn. zpracováváme pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro 
zabezpečení naplnění cílů, hlavních úkolů a činnosti poskytovatele po nezbytně dlouhou dobu. 
 

Správce údajů 
Správcem poskytnutých osobních údajů (dále jen „Údaje") je spolek Česká unie bojových umění, z.s., se sídlem Nad kapličkou 3378/17, 100 00 
Praha  Strašnice, IČ: 613 83 392 (dále jen „Správce"). Dalším zpracovatelem je spolek Český svaz karate JKA, z.s., se sídlem Nad kapličkou 3378/17, 
100 00 Praha  Strašnice, IČ: 638 37 277 (dále jen „Svaz"). Zásady pro nakládání s osobními údaji a ochrana osobních údajů se řídí tímto 
dokumentem zveřejněným na www.jka.cz 
 

Kontakt na správce údajů 
Pro komunikaci ve vztahu ke zpracovávaným údajům použijte e-mail: bojova.umeni@seznam.cz  
 

Informace o zpracovávaných údajích 
Člen bere na vědomí, že v souvislosti s registrací v databázi Českého svazu karate JKA, z.s.  budou evidovány a zpracovávány následující údaje 
potřebné pro naplnění účelu smluvního vztahu: 

a) jméno a příjmení 
b) rok narození 
c) adresa trvalého pobytu 
d) e-mail adresa 
e) telefonní číslo 
f) rodné číslo 
g) informace o sportovní činnosti člena, trenérství, dosažených nebo získaných licencích, členství v organizačních složkách svazu 
h) fakturační údaje spolku, který zastupuje (název spolku nebo společnosti, IČ, DIČ, sídlo, čísla bankovních účtů) 
i) další údaje, které vzniknou v souvislosti s jeho činností ve svazu 

 
Člen byl informován, že: 

a) jeho údaje budou zpracovávány z důvodu naplnění cílů spolku, že je evidován prostřednictvím oddílu v krajském svazu a národním 
svazu, že cílem jeho evidence jsou statistická šetření vyplývající z povinností stanovených zákonem, zejména pro vedení účetnictví, 
stanovené zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů 

b) jeho údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy byl ukončen smluvní vztah, pro který byl správcem evidován 
c) v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů nebo jeho části může dojít k tomu, že spolek nebude schopen zajistit 

naplnění účelu smluvního vztahu v plném rozsahu 
d) má povinnost nahlásit změnu povinných údajů oprávněnému zástupci poskytovatele za účelem změny v evidenci 
e) že prostřednictvím e-mail komunikace má přístup k informacím, které jsou k jeho osobě shromažďovány, prostřednictvím kterého je 

může spravovat, získávat informace o správcích – zástupcích správce, pořizovat svůj aktuální výpis a protokol o nakládání s jeho údaji 
 

Marketing - zasílání personalizovaných newsletterů (oprávněný zájem/souhlas) 

Člen byl informován, že jeho e-mailová adresa může být využívána za účelem přímého marketingu - zasílání informačních a obchodních sdělení 
pouze v souvislosti s činností poskytovatele a s jeho plánovanými akcemi obdobného charakteru, za jejichž účelem se člen u svazu registroval, tyto 
informace jsou zveřejňovány prostřednictvím webu www.jka.cz 
Pokud od nás zákazník získává některou službu zdarma (webinář, výukový materiál nebo jeho záznam) nebo se registruje k odběru novinek, budou 
mu zasílány naše newslettery na základě jeho souhlasu, a to maximálně po dobu 5 let od jeho udělení. V obou případech se může ze zasílání 
newsletterů odhlásit v každém z obdržených e-mailů. 
 

Fotografie a video záznamy ze seminářů 
Na našich akcích (soutěže, školení, semináře, soustředění, výcvikové tábory, workshopy apod.) pořizujeme fotografickou dokumentaci a video 
záznam. Fotografie poskytovatel používá pouze v propagačních materiálech, především na webu nebo pro výrobu informačních bulletinů, letáků a 
plakátů. Video záznam slouží ke zhlédnutí přímo pro účastníky nebo ostatní členy svazu v rámci konání akcí nebo k zvýšení popularity akce nebo 
svazu pro budoucí období na internetových kanálech poskytovatele.  
Poskytovatel zabezpečuje, že u těchto materiálů nikdy neuvádí jména účastníků, s výjimkou, že jde o činnost reprezentace anebo by šlo o 
referenci, a v tomto případě pouze na základě souhlasu účastníka. V případě, že člen požaduje, aby nebyly jeho fotografie nebo video záznamy pro 
tyto účely používány, je potřeba tuto skutečnost písemně oznámit přes kontakt na správce před pořádáním živé akce. 
 

Předávání údajů třetím stranám 
K údajům zákazníka mají přístup pouze pověřené osoby správce, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti zpracování osobních údajů.  
Zákazník byl informován a bere na vědomí, že registrací poskytuje své údaje zpracovatelům: 

a) spolku Česká unie bojových umění, z.s. jako zpracovateli jeho osobních údajů spojených s jeho registrací 
b) příslušnému sportovnímu Svazu, se kterým je správce ve smluvním vztahu 
c) příslušným orgánům státní správy a samosprávy v případě, že konáním akce jsou dotčena jejich práva anebo, že jejich práva vyplývají ze 

smluvního vztahu se správcem  
 

http://www.jka.cz/
mailto:bojova.umeni@seznam.cz
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Český svaz karate JKA, z.s. 
 
 

IP, Cookies a jiné online identifikátory 
Při procházení webových stránek poskytovatele dochází k záznamu IP adresy členů, času jak dlouho se na stránce zdrží, ze které stránky přichází a 
přichází-li díky některému z našich affiliate partnerů. Jsou používány soubory cookies, jejichž zpracování spadá pod zpracování osobních údajů. 
Cookies jsou používány pouze k následujícím účelům: 
• fungování webových stránek, 
• měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách, 
• provoz affiliate programu, 
Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v 
rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, 
zasláním na kontaktní adresu správce. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování 
webu. Vznese-li zákazník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě 
zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek. Uživatel určuje v nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlížeče, zda má prohlížeč 
umožnit webové stránce ukládat cookies do koncového zařízení. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. 
Prohlížeč je nástrojem zprostředkování souhlasu. Souhlas však nemůže zhojit jiné nedostatky, resp. nezákonnosti zpracování osobních údajů. 
Souhlas splňuje definiční znaky souhlasu podle článku 4 bodu 11 GDPR: Je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný. Souhlas je vykládán 
ve vztahu k účelu, prostředku 
a způsobu zpracování osobních údajů, nikoliv k produktu či webovské aplikaci. 

 
Zabezpečení a ochrana údajů 
Správce zabezpečuje a chrání veškeré údaje pomocí technických a organizačních opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení 
osobních údajů. 
 

Předávaní dat mimo Evropskou Unii 
Data jsou zpracovávána výhradně v Evropské unii a správce je neposkytuje žádné třetí straně mimo EU. 
 

Práva člena 
Člen má právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. 
Člen byl srozuměn se svým právem: 

a) mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení) 
b) požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení) 
c) na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení 
d) na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení 
e) na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení 
f) odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení 
g) podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení 

 
Uplatnění práv člena se provádí písemně přes kontakt na správce údajů. Správce musí ve lhůtě 30 dnů od uplatnění práva zákazníka odpovědět.  
Toto právo můžete využít zdarma, a to až pro 3 dotazy ročně. Další dotazy budou zpoplatněny částkou 400 Kč za jeden dotaz. 
V případě uplatnění práva na výmaz údajů budou smazány všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jinou povinností stanovenou 
zákonem. O dokončení výmazu bude zákazník informován písemně e-mailem. 
 

Mlčenlivost 
Správce osobních údajů a všechny jím pověřené osoby, které budou zpracovávat osobní údaje zákazníků, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o 
osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení údajů. 
 
Tyto zásady zpracování jsou platné od 30. 03. 2021. 
 


