Prohlášení správce osobních údajů o ochraně osobních údajů
ve smyslu ustanovení čl. 12 a násl. 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/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů), dále jen GDPR
Identifikace správce osobních údajů:
Spolek francouzských smečkových honičů z. s. se sídlem Hodonice č. p. 47, 391 65
Bechyně, okres Tábor, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v
Českých Budějovicích v oddílu L, vložce číslo 5050. IČ: 228407745,
zastoupený předsedou:
Slavomír Hanáček
Hodonice 47
391 65 Bechyně
tel.č.: 773 626 362
e-mail: psi.hanacek@volny.cz
Web:
www.sfsh.cz
Důvody shromažďování a spravování osobních údajů:
- Evidence členů spolku, kteří svoje údaje poskytují dobrovolně, na základě vlastního
rozhodnutí při přihlášení se do spolku e-mailem.
- Jedná se pouze o tyto údaje: Jméno a příjmení člena, telefonní číslo a e-mailová
adresa. Údaje slouží k okamžitému kontaktu předsedy spolku s členy spolku.
- Kartotéka členů spolku není nikde zveřejňována, spravuje ji předseda spolku.
- Přehled psů členů spolku, jehož součástí je i adresa majitele, je uveřejněna na spolkové
webové stránce. Adresa majitele psa je uveřejněna pouze v případě, že k ní dal souhlas
majitel psa.
- V případě voleného předsedy spolku je na webových stránkách spolku uvedeno jeho
jméno, příjmení, domovní adresa, telefonický kontakt a e-mailová adresa. Tyto údaje jsou
rovněž poskytnuty příslušnému rejstříkovému soudu, jako příloha spolkových stanov.

- Spolek pořádá pracovní soutěže psů. Při těchto akcích jsou použity pouze údaje
dostupné na webových stránkách spolku, s nimiž majitelé soutěžících psů souhlasili.
- Spolek na svých webových stránkách pravidelně zveřejňuje i fotografie z akcí klubu,
rovněž se souhlasem přítomných.
- S odvoláním na ustanovení čl. 6 a násl. GDPR, je zpracování osobních údajů zákonné,
neboť:
a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více
konkrétních účelů.
b) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
vyjma případů, kdy před těmito povinnostmi stojí zájmy, nebo základní práva a svobody
subjektu, vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem dítě.
- Spolek jako správce osobních údajů doposud zachází a i nadále bude s osobními údaji
zacházet po dobu nezbytně nutnou k dosažení cílů uvedených ve stanovách spolku.
Poučení pro subjekty osobních údajů:
Subjekty osobních údajů mají ve smyslu GDPR tato práva:
a) právo na přístup k osobním údajům. (čl. 15 GDPR)
b) právo na opravu osobních údajů. (čl. 16 GDPR)
c) právo na výmaz osobních údajů. (čl. 17 GDPR)
d) právo na omezení zpracování osobních údajů a právo na vznesení námitky proti
zpracování osobních údajů. (čl. 18 GDPR)
e) právo na oznamovací povinnost správce ohledně opravy, nebo výmazu osobních
údajů, nebo omezení zpracování. (čl. 19 GDPR)
f) právo na přenositelnost osobních údajů. (čl. 20 GDPR)
Za Spolek francouzských smečkových honičů z.s.
Slavomír Hanáček v.r. - předseda a statutární zástupce.

