
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Tato informace o zpracování osobních údajů se vztahuje na údaje člena spolku (dále jen „Člen“) 
zpracovávané spolkem KLUB PATHFINDER z.s., IČ: 62939211, zapsaného ve spolkovém rejstříku 
vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 6754, se sídlem Londýnská 623/30, 120 
00 Praha 2 - Vinohrady jako správcem (dále jen „KP“). 

Veškeré osobní údaje sdělené KP jsou důvěrné a budou použity pouze k účelům uvedeným níže.  

KP zpracovává následující osobní údaje Člena na základě oprávněného zájmu za účelem zajištění 
fungování a organizace činnosti a aktivit KP: 

 jméno a příjmení; 

 datum narození; 

 adresa; 

 e-mailová adresa; 

 telefonní číslo; 

 údaje o účasti na akcích pořádaných KP; 

 údaje o lécích a zdravotních komplikacích v případě organizování dětských táborů. 

Tyto osobní údaje Člena budou zpracovávány po dobu trvání členství a následně archivovány. 

KP dále zpracovává na základě uděleného souhlasu následující osobní údaje Člena a za účelem 
propagace KP je zveřejňuje na webu KP, facebookovém profilu KP, instagramovém profilu KP a v 
propagačních materiálech KP: 

 videonahrávky z akcí; 

 fotografie z akcí. 

Osobní údaje Členů jsou zpřístupněny třetím stranám jako zpracovatelům za níže zmíněnými účely 
v souladu s platnými právními předpisy: 

 provozovateli webových stránek; 

 společnosti Facebook za účelem provozování facebookového účtu k propagaci KP; 

 společnosti Instagram za účelem provozování instagramového účtu k propagaci KP; 

 společnosti Google za účelem využívání jejích služeb Gmail a Google drive; 

 zpracovatelům na základě smluvních vztahů, a to: 

 externí účetní; 

 provozovateli elektronického systému Regina; 

 v případech požadovaných právními předpisy, a za účelem vyřízení a kontroly dotací. 

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními 
předpisy. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických 
informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, 
organizačním a personálním zabezpečení. 
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Práva Člena ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům 

 

 Člen je oprávněn souhlas ke zpracování osobních údajů kdykoli odvolat, a to písemně zasláním 
doporučeného psaní na adresu sídla spolku se žádostí o zaevidování změny této skutečnosti. 
Žádost bude zpracována do 30 dnů ode dne doručení do sídla spolku. 

 KP je povinen Členovi bez zbytečného odkladu sdělit informace o účelu zpracování, 
zpracovávaných osobních údajích či jejich kategoriích, včetně veškerých dostupných informací o 
jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců, a dále informace o povaze 
automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech subjektu 
údajů.  

 Člen je oprávněn požadovat smazání osobních údajů sdělených KP. 

 V případě porušení ochrany osobních údajů Člena KP bezodkladně Člena o takovém porušení 
informuje a učiní všechny potřebná opatření k minimalizaci následků porušení. 

 Pokud se Člen domnívá, že KP nebo zpracovatel jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s 
ochranou jeho osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo jej požádat o vysvětlení 
a/nebo vyzvat jej k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo 
likvidaci osobních údajů. Se svými podněty se může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních 
údajů. 
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