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Zásady ochrany  
a zpracovávání osobních údajů  
Tučkopólo, z. s.

TUČKOPÓLO, z.s.
sídlo: Amforová 1891/32, 155 00, Praha 13 – Stodůlky 
kontaktní adresa: Slunečná 666, 252 28, Černošice
telefon: +420 721 875 211
e-mail: tuckopolo@atlas.cz
www.tuckopolo.cz

Praha, 25. 5. 2018

V souvislosti s uvedením Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v platnost Tučkopólo, z. s. (dále jen spolek) 
revidovalo stávající interní postupy a mechanismy spojené se zpracováním dat a ochranou osobních údajů. Cílem je, aby 
technická, organizační a procesní opatření byla v souladu s principy GDPR, a byla tak minimalizována rizika spjatá se 
zpracováváním osobních údajů.

Správce i zpracovatel údajů: Tučkopólo, z. s.

Zpracovávané údaje
#1
Subjekt údajů: Členové spolku

Typ dat:  
a) přihlášky obsahující jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, emailový kontakt, telefonní kontakt 
b) další dokumenty: dohody o pracovní činnosti, posudky zdravotní způsobilosti, potvrzení o dosažené kvalifikaci, 
případně průkaz pracovníka v potravinářství; obsahující jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště a potvrzení 
způsobilosti pro danou činnost či dosažené vzdělání

Uchovávání: v šanonu v zamčené schránce; on-line ve složce na Google Drive (pouze údaje z členských přihlášek)

Účel uchovávání dat: administrativa spolku, administrace a pořádání akcí

Délka uchovávání dat: po dobu členství ve spolku (přihlášky, potvrzení o kvalifikaci), po dobu trvání akce (doho-
dy); posudky a průkazy jsou členům vždy po konání akce vráceny.

Příjemci: členové spolku a další subjekty v případě nutnosti a v nezbytném rozsahu (zdravotnická zařízení, krajská 
hygienická stanice...)

#2
Subjekt údajů: Účastníci akcí a jejich zákonní zástupci

Typ dat:  
a) přihlášky obsahující jméno účastníka, příjmení, adresu trvalého bydliště, datum narození, rodné číslo, zdravotní 
pojišťovnu, telefonní kontakt, dále jména obou rodičů (případně jednoho) a telefonní a emailový kontakt na rodiče, 
b) další povinné přílohy k přihlášce – potvrzení o bezinfekčnosti, kopie zdravotního průkazu a posudky o zdravotní 
způsobilosti dítěte obsahující další informace o alergiích, užívaných lécích a prodělaných očkováních, 
c) výpis z posudku o zdravotní způsobilosti dítěte a zdravotní deník obsahující prodělaná ošetření a zákroky na 
akcích.
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Uchovávání: v šanonu v zamčené schránce, on-line ve složce na Google Drive (pouze tabulky dětí po družstvech 
s kontaktními údaji na rodiče)

Účel uchovávání dat: administrace a pořádání akcí, adekvátní zdravotní péče o účastníky akcí, informování účast-
níků a jejich zástupců o dění na akcích i dalších plánovaných akcích.

Délka uchovávání dat: po dobu trvání akce (přihlášky), 2 roky od poslední účasti na akci (kontaktní údaje); 6 měsí-
ců od poslední účasti na akci (zdravotní deník a výpis); posudek lékaře a kopie zdravotního průkazu se vrací zákon-
ným zástupcům po ukončení akce.

Příjemci: členové spolku a další subjekty v případě nutnosti a v nezbytném rozsahu (zdravotnická zařízení, krajská 
hygienická stanice...)

#3 
Subjekt údajů: Účastníci akcí a členové spolku

Typ dat: fotografie a videozáznamy z akcí

Uchovávání: na fyzických nosičích, na webové stránce spolku1, na facebookovém profilu organizace2 a facebooko-
vé skupině příznivců3; případně použití na dalších propagačních materiálech (letáky, inzerce...)

Účel uchovávání dat: propagace činnosti spolku a informování účastníků a jejich zástupců o dalších plánovaných 
akcích

Délka uchovávání dat: po dobu max. 2 let na fyzických nosičích; v případě zmíněných webů po dobu jejich exis-
tence

Příjemci: účastníci akcí a jejich zákonní zástupci, členové spolku, veřejnost

Udělení souhlasu a jeho odvolání 
Spolek zpracovává a uchovává údaje pouze na základě písemného poučeného souhlasu subjektu. Pro členství ve 
spolku a účast na akcích jsou některé údaje nezbytné (dle platné legislativy). Uchovávání a zpracovávání údajů nad 
tento nezbytný rámec a po ukončení akcí lze kdykoli ze strany subjektu odvolat, a to písemnou formou (dopis, email).

Zabezpečení údajů
Přístup k tištěným materiálům s osobními údaji mají pouze členové spolku. Údaje jsou během roku i na výjezdních 
akcích uloženy v uzamčené schránce. V případě nutnosti v souvislosti s pořádáním akcí jsou údaje poskytovány 
třetím osobám, a to pouze v nezbytném rozsahu (zdravotnickým zařízením, krajské hygienické stanici apod.). 

Přístup k osobním údajům v on-line formě (přístupová práva ke složce na Google Drive) mají pouze členové spolku. 
Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google zde. 

Fotografie a videozáznamy se v průběhu akcí a krátce po nich (po dobu max. 2 let) uchovávají na fyzických nosičích; 
jde pouze o soukromá zařízení jednotlivých členů spolku se zaheslovaným přístupem.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook zde.

1 www.tuckopolo.cz
2	 https://www.facebook.com/tuckopolo/
3	 https://www.facebook.com/groups/35516054567/

https://policies.google.com/privacy?hl=cs
https://www.facebook.com/privacy/explanation

