INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SUBJEKTU ÚDAJŮ
podle článků 13 a 14 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 (dále též „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“)
Správce osobních údajů – kontaktní údaje (čl. 13 odst. 1 písm. a), čl. 14 odst. 1 písm. a):
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO: 70 89 13 20
telefon: +420 577 043 111, ID datové schránky: scsbwku
(dále také „správce“)
Pověřenec pro ochranu osobních údajů – kontaktní údaje (čl. 13 odst. 1 písm. b), čl. 14 odst. 1 písm. b):
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, Mgr. Ing. Zdeněk Vašátko, telefon: +420 577 043 580
ID datové schránky: scsbwku, e-mailová adresa: poverenec.oou@kr-zlinsky.cz
Účel zpracování osobních údajů (čl. 13 odst. 1 písm. c), čl. 14 odst. 1 písm. c):
XVII. ročník vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského kraje „Sportovec Zlínského kraje 2018“.
Důvod poskytnutí osobních údajů (čl. 13 odst. 2 písm. e):
Podpora aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu (samostatná působnost kraje).
Neposkytnutí osobních údajů subjektem údajů bude znamenat, že správce nebude moci zařadit navrženého na
ocenění do návrhů na ocenění.
Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí (čl. 14 odst. 2 písm. f):
Od navrhovatele, který osobní údaje své, navrženého na ocenění, trenéra navrženého sportovce a svěřence trenéra
uvádí v nominačním formuláři.
Právní základ pro zpracování (čl. 13 odst. 1 písm. c), čl. 14 odst. 1 písm. c):
Osobní údaje subjektu údajů (navrhovatele, navrženého na ocenění, trenéra navrženého sportovce, svěřence
trenéra) poskytnuté správci prostřednictvím vyplněných nominačních formulářů od navrhovatele, jsou zpracovány
bez souhlasu subjektu údajů, jelikož právním základem pro zpracování je dle čl. 6 odst. 1 písm. e) Obecného
nařízení o ochraně osobních údajů - zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů.
Kategorie dotčených osobních údajů (čl. 14 odst. 1 písm. d):
Osobní údaje navrhovatele, navrženého na ocenění a trenéra navrženého sportovce nezbytné pro organizaci a
udílení cen:

adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, bydliště, číslo telefonu, e-mail) u navrženého také datum
narození, u navrhovatele také podpis, u navrženého trenéra také jméno jeho svěřence
Osobní údaje navrženého na ocenění nezbytné k vyhodnocení kritérií stanovených pro udílení cen:

popisné údaje (dosažené výsledky v roce 2018, členství v TJ/SK, sportovní odvětví, popis mimořádného
činu na sportovním poli v roce 2018), fotografie.
Doba, po kterou budou osobní údaje u správce uloženy (čl. 13 odst. 2 písm. a), čl. 14 odst. 2 písm. a):
5 let (v souladu se skartační lhůtou pro vyřízení spisu, která je dána vnitřní normou správce SM/04 – Spisový řád).
Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů (čl. 13 odst. 1 písm. e), čl. 14 odst. 1 písm. e):

členové výběrové komise,

veřejnost (návštěvníci webu správce, sociální sítě, čtenáři tisku, osoby účastnící se vyhlášení).
Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci (čl. 13 odst. 1 f), čl. 14 odst.
1 f): Správce osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci nepředává.
Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování (čl. 13 odst. 2 písm. f), čl. 14
odst. 2 písm. g): Nedochází.
Práva subjektu údajů (čl. 13 odst. 2 písm. b), d), čl. 14 odst. 2 písm. c), e):
V souladu s příslušnými ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo
požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají (čl. 15), jejich opravu (čl. 16) nebo výmaz (čl.
17), popřípadě omezení zpracování (čl. 18), a vznést námitku proti zpracování (čl. 21). Tato výše uvedená práva
jsou limitována zákonnými povinnostmi správce při zpracování osobních údajů.
Subjekt údajů má také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce při
zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Požadavky subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

