
 1 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
  

Zaškrtnutím kolonky „beru na vědomí informace o zpracování osobních údajů“ potvrzujete, že 
jste byli seznámeni s podmínkami zpracování osobních údajů správcem: 
 
MG Dance, z.s.  
IČ: 09428623,  
se sídlem Jana Maluchy 214/73, Dubina, 700 30 Ostrava,  
zaps. ve VR vedeném KS v Ostravě, oddíl L, vložka 19380 
(dále také jen „spolek“) 
e-mailová adresa: tkmgdance@seznam.cz 
 
jako správcem osobních údajů,  
 

a to dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 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/EC (dále jen „GDPR“) a zákona č.101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a za níže uvedených 
podmínek: 

 

  

I. Rozsah a účel - které osobní údaje, jak a proč o Vás zpracováváme? 

1.1 Jako správce poskytující taneční kurzy a související služby zpracováváme tyto osobní 
údaje (dále jen „Osobní údaje“): 

- jméno a příjmení dítěte/dospělého člena spolku 
- datum narození dítěte/dospělého člena spolku 
- rodné číslo dítěte/dospělého člena spolku 
- adresa trvalého bydliště dítěte/dospělého člena spolku 
- emailová adresa,  
- jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte,  
- telefonní číslo zákonného zástupce dítěte/dospělého člena spolku 
- číslo bankovního účtu zákonného zástupce dítěte/dospělého člena spolku 
- případně informace o zdravotním stavu dítěte/dospělého člena spolku, jsou-li podstatné pro poskytování 

služeb spolkem. 
 

1.2 Vaše Osobní údaje budu zpracovávat pro účely: 

- plnění povinností v souvislosti s poskytováním tanečních kurzů a souvisejících činností 
vč. soutěží, atp., včetně individuálního přístupu k členům s ohledem na jejich zdravotní 
stav, 

- vyřizování případných stížností,  
- účetní a daňové. 

 
Tyto Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat na základě zákonného zmocnění, neboť 
zpracování uvedených údajů je nezbytné pro splnění našich povinností z uzavřené smlouvy 
a zákona. 
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Emailová adresa a telefonní číslo budou využívány také k rozesílání aktuálních informací o 
činnosti spolku včetně např. o zrušení lekce, pořádaných akcích, atp. 

1.3 Za účelem naplnění výše uvedených účelů budou Vaše Osobní údaje zpracovávány 
automaticky v příslušných PC programech a manuálně.  

 

II. Příjemce osobních údajů - komu Vaše Osobní údaje poskytneme? 

2.1 Vaše Osobní údaje pro nás v rámci odborného plnění našich povinností mohou 
zpracovávat zpracovatelé, kteří nám poskytují serverové nebo IT služby, účetní a daňoví poradci, 
a advokáti. Všichni tito zpracovatelé budou vázáni povinností mlčenlivosti s tím, že tyto osoby 
obdrží pouze tu část Osobních údajů nezbytnou pro jejich činnost.  

2.2 V případě přihlášení dítěte/dospělého člena na akci spolku nebo spolupracující třetí osoby 
mohou být nezbytné osobní údaje poskytovány třetím osobám podílejícím se na akci, popř. ji 
zajišťující (v rozsahu např. jméno a příjmení dítěte/dospělého člena a datum narození sdělované 
pořadateli soutěže v rámci přihlášky, či i rodného čísla sdělovaného pojišťovně, atp.). Úplný rozsah 
předávaných osobních údajů v souvislosti s konkrétní akcí Vám na požádání rádi sdělíme. 

2.3 V současné době nepředáváme ani část Vašich Osobních údajů mimo země Evropské unie, 
ani mimo Českou republiku. V případě akcí pořádaných v jiné zemi mohou být Osobní údaje 
předány do takové země. Toto se však děje vždy pouze individuálně, nikoliv systémově. 

 

III. Doba uložení Osobních údajů - jak dlouho budeme Vaše Osobní údaje zpracovávat? 

3.1 Osobní údaje, u nichž je dán zákonný důvod ke zpracování budou zpracovávány v souladu 
se zákonem, tj. daňové doklady po dobu 10 let od konce příslušného zdaňovacího období.  

3.2 Ostatní osobní údaje budou zpracovávány po celou dobu trvání členství a dále po dobu tří 
let od ukončení členství. 

 

IV. Práva a povinnosti – co po nás můžete chtít v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů? 

4.1 Ve vztahu k prováděnému zpracování Vašich Osobních údajů máte následující práva: 

- právo na přístup k Osobním údajům a právo na vysvětlení 

o kdykoliv si můžete požádat o vydání potvrzení, zda Osobní údaje, které se Vás 
(Vašeho dítěte) týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými 
účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme 
zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést 
námitku, odkud jsme Osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování 
Vašich Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného 
profilování. Také máte právo získat kopii Vašich Osobních údajů, přičemž první 
poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou 
úhradu administrativních nákladů.  

- právo na opravu Osobních údajů; 

o kdykoliv nás můžete požádat o opravu či doplnění Vašich Osobních údajů, pokud 
by byly nepřesné či neúplné. Změny, prosím, hlaste neprodleně.  

- právo na výmaz Osobních údajů („právo být zapomenut“); 

o Vaše Osobní údaje musíme vymazat, pokud: 
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§ již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak 
zpracovány,  

§ zpracování je protiprávní,  
§ vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné 

důvody pro zpracování, nebo  
§ nám to ukládá zákonná povinnost. 

- právo na omezení zpracování Osobních údajů; 

o dokud nevyřešíme případné sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních 
údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít 
pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo 
obhajoby právních nároků, 

- právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů;  

o můžete vznést námitku proti zpracování Vašich Osobních údajů, které 
zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu.  

- právo podat stížnost na zpracování Osobních údajů buď přímo u nás, nebo u dozorového 
úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (viz níže), 

- právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů (vzít jej zpět)  

o Souhlas můžete kdykoliv odvolat - uvedete své jméno, příjmení a bydliště 
a uvedete, že odvoláváte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. 

o POZOR!!! Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze 
souhlasu, který jste udělil před jeho odvoláním. Po skončení platnosti souhlasu 
v souladu s tímto článkem Vaše Osobní údaje smažeme, pokud pro jejich další 
zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod. 

4.2  Všechna Vaše práva můžete uplatnit, kromě výše uvedených způsobů, tak, že nás 
kontaktujete na e-mailové adrese uvedené v záhlaví tohoto dokumentu. 

 

V. Dohled – kdo dohlíží na zpracování Osobních údajů? 

5.1 Jako každý zpracovatel osobních údajů podléháme dozorové činnosti Úřadu pro ochranu 
osobních údajů, který svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských 
státech Evropské Unie. Pokud nabudete dojmu, že jakékoliv naše zpracování činíme v rozporu se 
zákonem, máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich Osobních údajů u Úřadu na ochranu 
osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.  

 

 


