
Informace o zpracování osobních údajů  
ve Veslařském klubu Vajgar 
 
Veslařský klub VAJGAR, z.s., Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 
377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 60817453, email: 
veslo@vkvajgar.cz (dále též VKV) je správcem osobních 
údajů.  
 
1) Zpracovávané údaje a účely zpracování 

VKV shromažďuje osobní údaje o svých členech. 
Zpracovává zejména identifikační a kontaktní údaje (jméno, 
příjmení, adresa, datum narození, průkazová fotografie, 
telefon, email, …) a to o všech svých členech a rodičích 
nezletilých členů pro účely vedení evidence členů, 
účetnictví, čerpání dotací, pojištění, sledování stavu a 
plnění členských povinností.  

Pro účely správného stanovení tréninkového plánu 
zpracovává VKV v některých případech údaje o zdravotním 
stavu (např. posudky lékaře, výsledky zdravotního testování). 
Tyto údaje nejsou zpřístupněny mimo VKV. 

Kontaktní údaje jsou dále zpracovávány za účelem 
informovat členy a rodiče nezletilých členů o dění ve VKV, 
nabídky aktuálních akcí, brigád, rychlého kontaktu v mezní 
situaci (např. při úrazu nebo zranění), což tvoří oprávněný 
zájem VKV. 
 
2) Právní základ zpracování  
Právní základ zpracování Vašich osobních údajů nebo údajů 
Vašich nezletilých dětí: (a) jako členů je členský vztah vůči 
VKV, (c) týkající se zdravotního stavu je zájem VKV na 
ochraně zdraví; (d) je zákon o účetnictví, o podpoře sportu 
(e) je oprávněný zájem VKV na možnosti Vás kontaktovat a 
informovat o aktivitách ve VKV.  
 
3) Příjemci osobních údajů 

Osobní údaje lze zpřístupnit subjektům nebo orgánům, 
které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
oprávněny po správci požadovat sdělení osobních údajů 
(např. policie).  

Identifikační a kontaktní údaje o členech mohou být 
poskytnuty subjektům, od kterých čerpáme prostředky na 
provoz a pořádání akcí (např., ministerstva, kraje, město 
Jindřichův Hradec a případné další subjekty), pokud jsou 
tyto údaje pro poskytnutí dotace vyžadovány.  

VKV je členem Českého veslařského svazu (ČVS), kterému 
předává Vaše identifikační a kontaktní údaje.  

Externí účetní zpracovává osobní údaje pro potřeby 
účetnictví. 

VKV neposkytuje osobní údaje subjektům do třetích zemí. 
 
4) Způsob zpracování 

Osobní údaje jsou součástí dokumentace o členech a 
akcích (např. závodech, soustředěních). Při přihlášení a 
účasti na závodech jsou identifikační osobní údaje a 
výsledky závodů zveřejněny v systému ČVS umožňující 
dálkový přístup. 

Kontaktní údaje na rodiče a zákonné zástupce nezletilých 
členů jsou uvedeny na nástěnce VKV z důvodu možnosti 
kontaktovat rodiče a zákonné zástupce nezletilých členů pro 
případ nahodilé události, zranění atd.  

Připomínka plnění členských povinností včetně 
finančních (např. úhrada členských příspěvků, úhrada za 
účast na akcích) může být uvedena na nástěnce klubu.  

Údaje z přihlášek za člena jsou zpracovávány v papírové i 
elektronické podobě.  

VKV neprovádí automatizované rozhodování (včetně 
profilování) na základě zpracovávaných údajů. 
 
5) Doba zpracování 

Správce bude osobní údaje uchovávat po dobu nezbytně 
nutnou, zejména po dobu trvání vztahu (např. členství), po 
dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (např. z. 
o účetnictví, z. o podpoře sportu), případně po dobu, než 
uplynou příslušné lhůty stanovené pro uplatnění či ochranu 
práv správce.  
 
6) Zpřístupnění a aktualizace údajů 

Pokud se domníváte, že o Vás VKV eviduje nepřesné 
údaje, musíte tuto skutečnost správci oznámit a správce je 
povinen údaje opravit.  

Jste oprávněni požadovat po VKV informace 
o zpracování Vašich osobních údajů, které Vám bez 
zbytečného odkladu VKV předá; požadovat opravu či 
doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení 
zpracování (tímto však nesmí být dotčena zákonná 
povinnost správce osobní údaje zpracovávat); vznést 
námitku proti zpracování. K tomu je možné použít kontaktní 
údaje uvedené na webu www.vkvajgar.cz, nebo v záhlaví 
tohoto dokumentu. 

V případě, že máte pochybnosti o zákonnosti zpracování 
osobních údajů, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu 
osobních údajů. 
 
7) Legislativa 

Zpracování osobních údajů se řídí platnými právními 
předpisy, zejména Nařízením 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 (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů - GDPR) a z. č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů. 
 
Informace je platná ke dni: 7.5.2018 


