
     
 
 
 
INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
 
 

Vážená paní, vážený pane, 
 

náš ústav Sportem k prevenci, z. ú., IČ 05193419, se sídlem Sládkova 372/8, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. U, vl. 
č. 175, tímto informuje své klienty (účastníky kurzu sebeobranného systému Krav Maga)  
o zpracovávání jejich osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy na ochranu 
osobních údajů, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) 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 /dále jen „GDPR“/. 

 
I. Kontaktní údaje na náš ústav jako správce jsou: emailová adresa  

tomas.tesar@kravmaga-ostrava.cz a telefonický kontakt na Tomáše Tesaře 604609130. 

  II. Zpracovávané osobní údaje 
Jako správce zpracováváme Vaše níže uvedené osobní údaje:  
a/ zletilé osoby: jméno a příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště, adresa elektronické 
pošty, telefonní číslo, IP adresa, 
b/ nezl. děti: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště (poskytnuté zákonným 
zástupcem nezl.), a u zákonného zástupce nezl. dětí: jméno a příjmení, titul, datum narození, 
adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo zákonného zástupce, IP adresa, 

 c/ zletilé osoby: jméno a příjmení, telefonní číslo a adresa elektronické pošty, IP adresa.  
 a 
 d/obrazové a audiovizuální záznamy z tréninků při výuce sebeobranného systému Krav Maga na 
základě souhlasu subjektu údajů. 
 
  III. Účel zpracování 
  Osobní údaje uvedené v čl. II pod písm. a/ a b/jsou zpracovávány v evidencích a 
datových souborech v souladu s ustanoveními GDPR za účelem splnění smlouvy o poskytování 
služby (výuka sebeobranného systému Krav Maga) a vedení účetnictví. 
   Osobní údaje uvedené v čl. II pod písm. c/ jsou zpracovány s Vaším 
souhlasem  
za účelem zasílání obchodních sdělení a marketingových nabídek pouze a výlučně našeho 
ústavu. 
  Osobní údaje uvedené v čl. II pod písm. d/ jsou zpracovávány s Vaším souhlasem  
za účelem marketingové propagace ústavu Sportem k prevenci, z. ú. a jeho prezentace 
(zejména prostřednictvím propagačních materiálů a letáků, webových stránek, sociálních 
sítí facebook a instagram). 
 
  IV. Doba zpracování 
  Osobní údaje uvedené pod písm. a/ a b/ budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy 
o poskytování služeb a dále po dobu, kdy bude možno uplatnit a vymáhat práva anebo povinnosti ze 
smlouvy o poskytování služeb (tj. po dobu trvání zákonné promlčecí lhůty), a současně po dobu, dokud 
nebudou pravomocně ukončena veškerá soudní anebo správní řízení vedená pro uplatnění a vymáhání 
práv anebo povinností z této smlouvy, a dále po dobu, po níž je náš ústav dle ustanovení platných 
právních předpisů povinen archivovat doklady v účetnictví. 



     
 
  Osobní údaje uvedené v čl. II pod písm. c/ a d/ budou zpracovávány po dobu poskytování 
služeb našim ústavem a dále poté po dobu 3let. 
  Po uplynutí doby zpracování budou osobní údaje vymazány. 
  
 V. Způsob zpracovávání 
 Jako správce se náš ústav zavazuje k řádnému technickému a organizačnímu 
zabezpečení ochrany osobních údajů.  
 
 VI. Příjemci osobních údajů 
 Informujeme Vás, že zpracováním shora uvedených osobních údajů pověřujeme 
třetí osoby jako zpracovatele, a to osobu zajišťující vedení tréninků sebeobraného systému Krav 
Maga, a dále osobu zajišťující vedení účetnictví, a osobu poskytující údržbu informačního systému, 
(osobu poskytující cloudové služby a další dodavatelé technologií a podpory, provozovatelé 
marketingových nástrojů) případně osobu poskytující právní služby a další osoby poskytující služby nám 
(správci) pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování služby, avšak vždy 
pouze a výlučně za účely shora uvedenými. 
  
 VII. Práva klienta 
 Obeznamujeme Vás tímto, že máte právo na přístup k osobním údajům, tzn. jste 
oprávněn požádat o informaci o tom, zda a jaké Vaše osobní údaje a jakým způsobem jsou 
námi jako správcem zpracovávány. 
 Jste oprávněn učinit změnu ve svých osobních údajích, a to na základě oznámení doručeného 
našemu ústavu. Současně máteprávo, abychom opravili na Vaši žádost nepřesné osobní údaje, 
příp. abychom doplnili neúplné osobní údaje. 
  
 Dále jste oprávněn požadovat výmaz svých osobních údajů v kterémkoliv z těchto 
případů: 
 a/ osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak 
zpracovány, 
 b/ pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly zpracovány, a neexistuje žádný další právní 
důvod pro zpracování, 
 c/ když vznesete námitky proti zpracování dle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující 
oprávněné důvody pro zpracování, 
 d/ osobní údaje byly zpracovány protiprávně, 
 e/ osobní údaje musí být vymazány ke splnění povinnosti stanovené v právu Unie nebo 
členského státu, které se na nás vztahují, 
s výjimkami případů zakotvenými v ustanovení čl. 17 odst. 3 GDPR. 
  
 Současně máte právo na omezení zpracování osobních údajů v kterémkoliv  
z těchto případů: 
 a/ pokud popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby náš ústav jako 
správce mohl přesnost údajů ověřit, 
 b/ zpracování osobních údajů je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo 
toho o omezení jejich použití, 
 c/ náš ústav jako správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete 
pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, 
 d/ pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 odst. 1 GDPR,  
a to na dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody našeho ústavu jako správce převažují  
nad Vašimi oprávněnými důvody. 
 



     
 
 Také Vám přináleží právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů 
v případech, kdy je to nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu 
veřejné moci, kterým náš ústav jako správce byl pověřen anebo kdy je to nezbytné pro účely 
oprávněných zájmů našeho ústavu jako správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy 
mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody Vaše vyžadující ochranu osobních údajů,  
vč. profilování založeného v těchto případech. 
 
  
 Disponujete také právem na přenositelnost údajů, tj. možnost získat osobní údaje, které 
jste našemu ústavujako správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu, a tyto údaje můžete 
následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, může žádat, aby si je správci předali 
mezi sebou. 
 

Vaše právo zájemce kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů 
uvedených v článku II pod písm. a/ a b/ se neuplatní, jelikož tyto osobní údaje jsou zpracovávány 
z důvodu plnění smlouvy o poskytování služeb (resp. vedení účetnictví), nikoli na základě souhlasu se 
zpracováním. 
 

Ve vztahu k osobním údajům uvedeným v čl. II pod písm. c/ a d/ máte právo 
kdykoliv souhlas odvolat. Odvolání můžete učinit buď písemně zasláním na adresu sídla našeho 
ústavu anebo prostřednictvím elektronické pošty zasláním na emailovou adresu 
tomas.tesar@kravmaga-ostrava.cz. 

  V případě pochybností, že jsou správcem zpracovávány osobní údaje v rozporu s GDPR, máte 
právo podat stížnost v případě pochybností, že jsou správcem zpracovávány osobní údaje 
v rozporu s GDPR. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů 
se sídlem v Praze. 

 


