
Informace o zpracování osobních údajů 

AZ CENTRUM Havlíčkův Brod – středisko volného času informuje v souladu s článkem 13 Nařízení EP a rady 

EU č. 2016/679 (dále jen „Obecné nařízení“) 

Správce osobních údajů: 

 AZ CENTRUM Havlíčkův Brod – středisko volného času, Rubešovo náměstí 171, 58001 Havlíčkův Brod, 
zastoupeno:  Mgr. Miloš Kejklíček – ředitel SVČ  

 
Vás jako subjekt osobních údajů informuje o shromažďování osobních údajů 

 
1. Účely zpracování osobních údajů  

Osobní údaje zpracováváme za účelem organizačního zajištění IV. Havlíčkobrodských sportovních her dětí a 
mládeže v roce 2019:  

 Zajištění soutěží v jednotlivých sportovních disciplínách (identifikace účastníků při organizaci soutěže: 
prezence, přidělování startovních čísel, vyhodnocení výsledků, vyhlášení a ocenění vítězů, informace o 
průběhu her) 

 Zajištění ubytování pro účastníky her ze Spišské Nové Vsi a Brielle 

 Zajištění stravování pro účastníky her 

Právním titulem zpracování osobních údajů je: 

 Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu v oblasti výchovy a vzdělávání dle zákona o obcích, 
školského zákona a vymezeném vyhláškou o zájmovém vzdělávání (při organizování soutěží, vyhlášení 
a ocenění vítězů a propagaci akce); 

 Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy při zajištění ubytování a stravování účastníků akce.  

V průběhu akce je pořizována fotodokumentace, která zachycuje průběh akce. Pořízení fotografií je možné se 
svolením konkrétní osoby dle ustanovení občanského zákoníku.  

K fotografiím z průběhu akce nejsou kromě běžné identifikace (např. jménem a příjmením) systematicky 
přiřazovány žádné další údaje a ve smyslu Obecného nařízení se nejedná o zpracování osobních údajů. 
Fotografie budou užity výhradně k prezentaci a propagaci akce ve veřejném zájmu na webových stránkách a 
v prostorách organizátora akce a garantů jednotlivých soutěží. 

 

2. Kategorie zpracovávaných osobních údajů 

Pro uvedené účely jsou zpracovávány osobní údaje v nezbytném minimálním rozsahu: 

 Jméno a příjmení účastníka 
 Datum narození účastníka 
 Vysílající škola 
 U cizinců občanství, místo pobytu a číslo pasu. 

 

3. Příjemci osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze příslušným zaměstnancům správce a členům organizačního a řídícího 
výboru her, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích i o bezpečnostních opatřeních.  

K předávání osobních údajů dochází pouze v souladu s vymezenými účely zpracování takto: 

 Při zajišťování dílčích soutěží jednotlivým garantům těchto soutěží:  ZŠ a MŠ Wolkerova,  ZŠ Štáflova,   

ZŠ V Sadech, ZŠ Nuselská, ZŠ Konečná a MŠ Korálky; 

 Při zajištění ubytování účastníků: Hotel Slunce HB s.r.o. (hotel Slunce), Brixen a.s. (penzion Brixen), 

 Při zajištění stravování účastníků: ZŠ Štáflova – ŠJ Havlíčkův Brod, Prokopa Holého 3292. 

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze na území České republiky, nebudou předávány do třetích zemí nebo 
mezinárodním organizacím. 

  

      



4. Doba zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po nezbytně nutnou dobu pro splnění daného účelu, nejpozději do 
následujícího ročníku HB her. 

 

5. Vaše práva jako subjektu údajů  

Ve vztahu k prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva, k jejichž uplatnění se lze na 
níže uvedené kontakty obracet emailem, písemně nebo datovou schránkou. Stížnost lze podat u dozorového 
úřadu, jímž je Úřad na ochranu osobních údajů. 

a) právo na přístup k osobním údajům znamená, že můžete požádat o potvrzení, zda jsou vaše osobní 
údaje zpracovávány, za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme 
zpracovávat. S tím souvisí i právo získat kopii vašich osobních údajů. 

b) právo na opravu nepřesných osobních údajů znamená, že můžete požádat o opravu nebo doplnění 
Vašich osobních údajů, pokud by byly neúplné nebo nepřesné. 

c)  právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, 
k nimž byly shromážděny, na základě právní povinnosti nebo pokud již neexistuje žádný důvod 
zpracování. 

d) právo na námitku se týká pouze zpracování osobních údajů na základě souhlasu. 

 

6. Zabezpečení osobních údajů 

Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny v souladu s vnitřní směrnicí správce (zejména technologické 
zabezpečení přístupovými hesly, zabezpečení listinných dokumentů). 

 

7. Kontakt  

V případě dotazu nebo podání ve věci zpracování Vašich osobních údajů se obracejte na adresu: 

AZ CENTRUM Havlíčkův Brod – středisko volného času,  
Rubešovo náměstí 171,  
580 01 Havlíčkův Brod,  
email: kejklíček@azcentrumhb.cz 
 

      
Pověřenec pro ochranu osobních údajů Ing. Ivana Zukalová 
     Havlíčkovo náměstí 57, 58001 Havlíčkův Brod 
     Email: gdpr@muhb.cz  datová schránka: 5uvbfub 
 
V případě, pokud učiníte podání, Vás můžeme požádat o to, abyste vhodným způsobem prokázali Vaši 
totožnost. Jedná se o preventivní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním 
údajům. 
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