Svaz záchranných brigád kynologů ČR, z.s.

ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA KYNOLOGŮ PRAHA
 U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7
IČ: 60460571

Podmínky zpracování osobních údajů
Záchranné brigády kynologů Praha
Záchranná brigáda kynologů Praha (dále rovněž jen „ZBKP“) je neziskovou organizací zaměřenou
na výcvik a aktivní využití záchranných psů.
Naše identifikační údaje jsou následující:
Záchranná brigáda kynologů Praha
U Pergamenky 1511/3
170 00 Praha 7
IČ: 60460571
ZBKP v rámci své činnosti vystupuje v roli správce Vašich osobních údajů. V tomto dokumentu
bychom Vás chtěli informovat o tom, jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým
účelem a rovněž tak o tom, jaká jsou Vaše práva na základě platné právní úpravy, a jak tyto můžete
vykonávat.
Tento dokument vysvětluje podmínky zpracování osobních údajů našich členů, uchazečů o členství,
případně dalších osob, prováděné typicky pro účely výkonu našich administrativních činností
souvisejících s předmětem činnosti ZBKP a plněním souvisejících právních povinností.

Co jsou osobní údaje?
Osobním údajem se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické
osobě („subjekt údajů“); 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.
Můžeme o Vás zpracovávat následující kategorie osobních údajů:
Identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, číslo bankovního účtu, fotografie, ID číslo
člena atd.
Kontaktní údaje: e-mail, telefonní číslo, adresa atd.
Údaje související s členstvím v ZBKP: platby členských příspěvků, informace o účasti na akcích
ZBKP atd.
Lokalizační údaje: údaje o poloze psa a psovoda získané v rámci akcí ZBKP atd.
Digitální údaje: IP adresa, cookies atd.
Vždy zpracováváme pouze osobní údaje zcela nezbytné pro dosažení sledovaného účelu.
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Jak získáváme Vaše osobní údaje?
Osobní údaje členů a žadatelů o členství, případně návštěvníků našich webových stránek, které
o Vás může ZBKP zpracovávat, jsou zpravidla získávány přímo od Vás. Kromě těchto o Vás
můžeme zpracovávat osobní údaje získané od třetích stran, typicky od Svazu záchranných brigád
kynologů ČR, kynologických svazů a dalších obdobných kynologických organizací. V takovém
případě se jedná o osobní údaje související s Vaší účastí na organizovaných zkouškách, soutěžích,
pátracích akcích apod.

Jak dlouho zpracováváme Vaše osobní údaje?
Vaše údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou dle stanoveného účelu zpracování.
Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje k plnění naší právní povinnosti, délka zpracování odpovídá
délce uchování požadované relevantní právní úpravou.
Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, délka zpracování je
v případě osobních údajů aktivních členů ZBKP po dobu trvání členství v ZBKP a následně
po dobu 5 let od skončení členství.
V případě osobních údajů neúspěšných žadatelů o členství zpracováváme Vaše osobní údaje pouze
do rozhodnutí o Vašem nepřijetí.
Osobní údaje, které získáme od osob, které nás kontaktovali s dotazem prostřednictvím našeho
webu či jiného kontaktního údaje zpracováváme pouze do vyřízení Vašeho dotazu.
Údaje o účasti na záchranných a podobných akcích ZBKP budou uchovávány po dobu 10 let
od skončení akce; zápisy o rozhodnutí orgánů ZBKP budou uchovávány bez časového omezení
vč. listin přítomných osob.
Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, délka zpracování je jasně
v souhlasu komunikována.

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje zpracováváme k různým účelům, které souvisí s naplněním účelu naši činnosti.
Je běžné, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat pro několik účelů zároveň. Hlavním účelem
zpracování Vašich osobních údajů členů je vedení administrativní agendy ZBKP a organizace
činnosti ZBKP, sdílení informací napříč členskou základnou, poskytování informací o výcviku
a záchranných akcích ZBKP, včetně vedení evidence členů podle stanov Svazu záchranných brigád
kynologů ČR a pořizování zápisů o rozhodnutích orgánů ZBKP.

Na základě jakých právních důvodů zpracováváme Vaše osobní údaje?
Plnění právní povinnosti
ZBKP má některé zákonné povinnosti, jejichž plnění rovněž předpokládá zpracování Vašich
osobních údajů. Jedná se typicky o plnění právní povinností vyplývajících z právních předpisů
upravujících vedení účetnictví a daní, předpisů týkajících se ochrany osobních údajů a povinností
ZBKP podle Občanského zákoníku.
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Náš oprávněný zájem či oprávněný zájem třetích stran
Právním základem většiny zpracování osobních údajů členů ZBKP a žadatelů o členství jsou naše
oprávněné zájmy spočívající typicky ve vedení administrativních agend souvisejících
s organizačním zajištěním činnosti ZBKP a nastavením efektivní komunikace uvnitř ZBKP,
zajištění komunikace s bezpečnostními složkami státu v rámci záchranných pátracích akcí, vedení
evidence členů a zájmem na ochraně práv ZBKP a jeho členů, zejména proti právním nárokům
a protiprávní činnosti včetně IT bezpečnosti, zpracováním pro statistické účely a další rozvoj
ZBKP.
Pro tyto účely budeme využívat obvykle všechny typy osobních údajů.
V této souvislosti budou údaje dále používány k evidenci členských příspěvků, přípravě akcí ZBKP
a související evidenci osob, které se účastnily akcí ZBKP, k vymáhání pohledávek a k ochraně práv
ZBKP a třetích osob (např. zpracovatelů osobních údajů, pronajímatelů prostor využívaných ZBKP)
zejména před protiprávní činností a k výměně informací mezi členy ZBKP (zejména v rámci
členské zóny na webových stránkách ZBKP).
Údaje získané z elektronické komunikace se členem, jako je IP adresa a čas komunikace budou
užívány také za účelem IT bezpečnosti ZBKP. V této souvislosti počítačové systémy používané
ZBKP vytvářejí logy chování jednotlivých osob v našich IT systémech. Podrobnosti naleznete
v poučení o zpracování osobních údajů v těchto systémech na naší webové stránce.
Dále pak budeme zpracovávat údaje získané při činnosti ZBKP, tedy zejména číslo účtu člena,
fakturované a hrazené (dlužné) částky, údaje o účasti člena na akcích ZBKP, v orgánech či
komisích ZBKP apod.
Souhlas
V některých případech může být základem zpracování Vašich osobních údajů rovněž Váš souhlas.
V takovém případě Váš souhlas musí být svobodný, specifický, informovaný a jednoznačný projev
Vaší vůle. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, bez jakýchkoliv negativních dopadů do Vaší
účasti v činnosti ZBKP. K odvolání Vaše souhlasu prosím využijte náš e-mail uvedený v úvodu
těchto podmínek.

S kým sdílíme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje sdílíme pouze ve zcela nezbytném rozsahu s následujícími kategoriemi příjemců:
 Svaz záchranných brigád kynologů ČR a další kynologické organizace
 složky Integrovaného záchranného systému ČR, Záchranného bezpečnostního systému
hl. m. Prahy, a další bezpečnostní složky ČR
 oprávněné orgány veřejné moci a orgány územní samosprávy
 s našimi partnery (např. sponzory, externími dodavateli IT služeb, daňovými poradci
a zahraniční spolupracující organizace).

Předávání osobních údajů do ciziny
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rámci EU.
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Jak zpracováváme Vaše osobní údaje?
V rámci zpracovatelských aktivit provádíme typicky uchovávání Vašich osobních údajů, jejich
opravy a mazání a organizaci v našich systémech. Vždy udržujeme Vaše osobní údaje aktuální.
Po uplynutí stanovené doby uchování Vaše osobní údaje smažeme či zničíme.

Vaše práva
Máte právo u ZBKP, jakožto správce osobních údajů, uplatnit následující práva:
a) požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme,
b) požadovat opravu Vašich osobních údajů, které jsou o Vás zpracovávány, pokud jsou nepřesné,
v této souvislosti můžete rovněž v některých případech požadovat doplnění neúplných osobních
údajů,
c) požadovat výmaz osobních údajů ve stanovených případech,
d) požadovat omezení zpracování údajů ve stanovených případech,
e) získat Vaše osobní údaje či tyto přenést k jinému správci, které se Vás týkají a
i.
které zpracováváme s Vaším souhlasem, nebo
ii.
které zpracováváme pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou,

na základě Vaší žádosti ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku
Rovněž tak máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich údajů v případě zpracování
Vašich údajů na základě našeho oprávněného zájmu či oprávněného zájmu třetích stran. Právo
vznést námitku však není možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje nezbytné
pro plnění smlouvy, či když nám jejich zpracování ukládá zákon.

Jak můžete uplatnit svou žádost či námitku?
Prostřednictvím následujícího kontaktu:
e-mail: zbkp@seznam.cz

Jak rychle vyřídíme Vaši žádost?
Pokud obdržíme Vaši žádost či námitku, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních
bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádost či námitky. Tuto lhůtu je
možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.
O takovém postupu bychom Vás informovali. Pokud obdržíme Vaši žádost či námitku, ale budeme
mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme si vyžádat poskytnutí dodatečných informací
nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti.

Automatizované rozhodování
Nebudeme ve vztahu k Vám přijímat žádné automatizované rozhodnutí.
Stránka 4 z 5

Právo obrátit se na dozorový orgán nebo soud
V případě, kdy se domníváte, že ZBKP zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak
porušuje Vaše práva, můžete se se svou stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů
(www.uoou.cz) či na příslušný soud.

Aktualizace těchto podmínek
Snažíme se udržovat tyto podmínky aktuální, a proto je můžeme čas od času měnit. Jejich aktuální
verze je vždy dostupná na našich webových stránkách (www.zachranari-praha.eu). Tato verze
podmínek je v platnosti od května 2018.
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