
 
 
OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLUBU PŘÁTEL OPEN GOLF ACADEMY z.s.  

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tento dokument upravuje zpracovávání osobních údajů dle 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”). 

1.2. Správcem osobních údajů je Klub přátel Open Golf Academy z.s. a Česká golfová federace.  

Kontaktní údaje správce jsou: 

Klub přátel Open Golf Academy z.s.  
IČ: 046 35 906 
K Radotínu 15, Praha 5   
(dále jen „KPOGA“) 

a 

Česká golfová federace 
IČ: 452 51 100 
se sídlem Strakonická 2860/4, Praha 5 
(dále jen „ČGF“)  
(společně dále jen „Správce“) 

1.3. 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. 

1.4. KPOGA nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, protože mu to zákon neukládá. 

2. ÚČEL ZPRACOVÁVANÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

2.1. KPOGA zpracovává osobní údaje k následujícím účelům: 

• vedení seznamu členů klubu,; 
• organizace hry golfu, včetně vedení handicapu; 
• zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin turnajů či soutěží; 
• zjištění výkonnosti hráčů; 
• zpracování přehledů členské základny pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, jejichž 

oprávnění je dáno právními předpisy; 
• zpracování přehledů pro orgány státní správy a samosprávy; 
• zpracování pro účely dalších oprávněných zájmů klubů. 

 
2.2. ČGF zpracovává osobní údaje v informačním systému ČGF (na tzv. federačním serveru), který provozuje 

třetí osoba na základě smlouvy s ČGF, k následujícím účelům: 

• evidence hráčů golfu; 
• organizace hry golfu, včetně vedení handicapu; 
• zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin turnajů či soutěží; 
• tvorba žebříčků; 
• zjištění výkonnosti hráčů; 
• zpracování přehledů členské základny pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, jejichž 

oprávnění je dáno právními předpisy; 
• zpracování přehledů pro orgány státní správy a samosprávy; 
• zpracování pro účely dalších oprávněných zájmů ČGF. 



 
 

2.3. Správce zpracovává osobní údaje zejména na základě zákona k účelům, které účastník nemůže odmítnout, 
a to např. k zajištění činností nezbytných k poskytování služeb vč. evidence dotčených subjektů, zpracování 
přehledů pro orgány státní správy, zpracování přehledů pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány 
a organizace, jejichž oprávnění je dáno právními předpisy, k poskytování služeb, pro daňové a účetní účely, 
apod. 

3. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ 

Správce uchovává osobní údaje po dobu 10 let ode dne, kdy daný subjekt přestane být členem KPOGA. Po 
uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely 
vědecké, pro účely archivnictví, apod. 

4. DALŠÍ ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Příjemci osobních údajů jsou zaměstnanci a pověřené osoby Správce, webové aplikace google a Mailchimp – 
online marketingová platforma společnosti The Rocket Science Group LLC, se sídlem ve státě Georgia v USA. 

5. VAŠE PRÁVA  

Dle GDPR máte tato práva vztahující se k Vašim osobním údajům: 

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR; 

• právo na 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; 

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo 
elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 1.3 těchto podmínek;  

• právo podat žádost Správci o výmaz svých fotografií z webových stránek www.kpoga.cz či ze sociálních sítí; 
a  

• v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů, máte právo podat 
stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

6. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

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

6.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. 

7. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO VAŠE DOTAZY OHLEDNĚ OCHRANY SOUKROMÍ 

Klub přátel Open Golf Academy z.s.  
Pavlína Broďáni, K Radotínu 15, Praha 5   
email: kpoga@kpoga.cz  

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25.5.2018. 


