
Spolek Klub netradičních nápadů Ledce, z. s. se sídlem Újezdec 14, 517 71 Ledce, IČO: 46460942, zapsaný 
ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl L, vložka 311 (dále jen 
„Správce“) informuje všechny návštěvníky a účastníky akcí pořádaných Správcem, jakožto subjekty údajů 
(dále jen „Účastníci)“ o zpracování jejich osobních údajů v souladu s čl. 13 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). 

Právní titul a účel zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou získány přímo od Účastníků například při registraci do sportovních turnajů, výstavních 
akcích apod., dále se jedná záznamy osob na fotografiích, obrazovém a zvukovém záznamu pořízených 
na akcích pořádaných Správcem. Správce tudíž zpracovává osobní údaje Účastníků na základě právních 
titulů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a f) Nařízení, tj. na základě souhlasu Účastníků a dále na základě 
oprávněných zájmů Správce, spočívajících v pořizování záznamů z akcí Správce a informování o jejich 
průběhu.    

Účelem zpracování je zajištění pořádání sportovních a kulturních akcí Správcem, propagace těchto akcí a 
informování veřejnosti o průběhu a náplni těchto akcí. Správce se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní 
údaje způsobem, který je s výše uvedenými účely neslučitelný. 

Rozsah osobních údajů  

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu ve vztahu k výše uvedeným 
účelům, pro které jsou zpracovávány. Jedná se zejména o tyto osobní údaje: fyzická podoba Účastníků, 
jméno a příjmení Účastníků. 

Informace o konkrétním zpracování osobních údajů v rámci akcí pořádaných Správcem pro veřejnost bude 
v případě potřeby součástí propozic takovýchto akcí. 

V případě akcí pořádaných Správcem pro veřejnost budou Účastníci při vstupu na samotnou akci 
informováni prohlášením: „Účastí na této akci souhlasíte s tím, že mohou být pořízeny fotografie a 
videozáznamy z této akce zachycující Vaší osobu za účelem propagace a informování veřejnosti o průběhu 
této akce.“ 

Doba zpracování osobních údajů 

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje za výše uvedenými účely po dobu konání akcí a následné 
období maximálně 5 let od doby konání akce. 

Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů 

Správce prohlašuje, že veřejnosti zpřístupní osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném vzhledem k účelům 
zpracování. Správce prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli 
mezinárodní organizaci. 

Práva subjektu údajů 

Pokud to charakter zpracování osobních údajů umožňuje, Správce tímto informuje Účastníky o právech, 
které mu vyplývají z Nařízení. Zejména jde o: 

 právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 Nařízení; 
 právo na opravu dle čl. 16 Nařízení; 
 právo na výmaz dle čl. 17 Nařízení; 
 právo na omezení zpracování dle čl. 18 Nařízení; 
 právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 Nařízení; 
 právo vznést námitku dle čl. 21 Nařízení; 
 právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném 

zpracování dle čl. 22 Nařízení; 
 právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, 

se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7, dle čl. 77 Nařízení; 
 právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li souhlas jediným právním 

titulem zpracování dle čl. 7 Nařízení.  
Veškeré Vaše dotazy, podněty či jiná podání související se zpracováním Vašich osobních údajů můžete 
zasílat na emailovou adresu: smida@honza@gmail.com, případně prostřednictvím telefonního čísla: +420 
604 104 276 


