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Zásady ochrany osobních údajů 

 

I. 

Základní ustanovení 

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Znojmáci - Znojmo srdcem a 

rozumem, z.s. IČ 14361299 se sídlem Masarykovo náměstí 332/10, 669 02 Znojmo 
(dále jen: „správce“). 

2. Kontaktní údaje správce jsou 

adresa: Jiří Padalík, předseda spolku 

email: padalik@gymzn.cz 

telefon: 732968024 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné 
fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo 
či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, 
identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních 
prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo 
společenské identity této fyzické osoby. 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

II. 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů a jejich účel 
1. Zpracovávané údaje jsou data sbíraná za účelem vyhodnocení návštěvnosti webu. 

Tato data jsou anonymizovaná a slouží výhradně za účelem použití služby Google 
Analytics, která si data automaticky načítá z webu. 

2. Další osobní údaj je email, který uživatel vkládá dobrovolně, a to za účelem zasílání 
novinek a informací o činnosti našeho spolku. Emailové adresy jsou uchovávány 
elektronicky v databázi našeho webu, která je zabezpečená a přístupná pouze správci 

se svěřeným přístupovým heslem. Emailovou adresu na žádost uživatele vymažeme 
z databáze. 

 

 

III. 

Doba uchovávání údajů 

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností 

vyplývajících z činnosti uvedené v II/1 a II/2. 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.  
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IV. 

Vaše práva 

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte  

 právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,  
 právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování 

dle čl. 18 GDPR.  
 právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.  
 právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a  
 právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.  
 právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu 

nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.  
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se 

domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. 
 

V. 

Podmínky zabezpečení osobních údajů 

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření 
k zabezpečení osobních údajů. 

2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 
 

VI. 

Závěrečná ustanovení 
1. Odesláním formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany 

osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 
2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních 

údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi 
těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 20.6.2022. 

 


