Informace poskytnuté podle 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů,
anglicky General Data ProtectionRegulation, zkratka GDPR), které se použije ode dne 25. května
2018, správcem subjektu údajů

I.

Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Zlín
pobočný spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka
18209
sídlo: tř. T. Bati 1276, 760 01 Zlín
IČ: 00547956
kontaktní e-mail: posta@mrszlin.cz
kontaktní telefonní číslo: 576 776 446
(dále také „pobočný spolek“ nebo „správce“)

II. Subjekt údajů
Fyzická osoba ucházející se o členství v pobočném spolku a současně v hlavním spolku, kterým je
Moravský rybářský svaz, z.s., spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem
v Brně, oddíl L, vložka 256, se sídlem Soběšická 1325/83, 614 00 Brno, IČ: 004 34 159 (dále také
jako „uchazeč o členství“ nebo „subjekt údajů“).

III. Kategorie dotčených (zpracovávaných) osobních údajů
1. Akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, kontaktní e-mail.
2. Údaj o zdravotním stavu (ZTP nebo ZTP/P) jako zvláštní kategorie osobních údajů.

IV. Účel zpracování a právní základ pro zpracování
1. Zpracování akademického titulu, jména, příjmení, data narození a místa trvalého pobytu je
nezbytné
a) pro jednání o uzavření smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, kterým se rozumí
rozhodnutí správce o přijetí/nepřijetí uchazeče o členství v pobočném spolku za člena na
podkladě přihlášky vyplněné uchazečem o členství,
b) pro plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, kterým se rozumí evidence druhu
členství (řádný, nezletilý nebo čestný člen) dle Stanov Moravského rybářského svazu, z.s.
nezbytná pro určení ceny povolenky k lovu a určení rozsahu práv a povinností spojených
s daným druhem členství za předpokladu přijetí uchazeče o členství v pobočném spolku
za člena.
2. Zpracování akademického titulu, jména, příjmení a místa trvalého pobytu je nezbytné pro
splnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, která spočívá ve vydávání
povolenek k lovu správcem dle § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., § 18 vyhlášky č. 197/2004
Sb., přílohy č. 8 vyhlášky č. 197/2004 Sb., v případě přijetí uchazeče o členství v pobočném
spolku za člena.
3. Zpracování kontaktního e-mailu probíhá na podkladě výslovného souhlasu uděleného
subjektem údajů správci dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR pro účely doručování pozvánek na
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zasedání členských schůzí, případně dalších orgánů pobočného spolku nebo hlavního spolku a
dalších písemností dle Stanov a vnitřních předpisů Moravského rybářského svazu, z.s.
4. Zpracování údaje o zdravotním stavu – držení průkazu ZPT nebo ZTP/P probíhá na podkladě
výslovného souhlasu uděleného subjektem údajů správci dle čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR za
účelem vydání povolenky k lovu ryb za cenu sníženou pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P a
případného osvobození od pracovní povinnosti držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P.

V. Doba uložení osobních údajů
1. V případě nepřijetí uchazeče o členství v pobočném spolku za člena budou jeho osobní údaje
uloženy do doby, kdy bude rozhodnutí o nepřijetí za člena konečné a nebude ho již možné
právně napadnout. Po uplynutí doby uložení budou osobní údaje vymazány.
2. V případě přijetí uchazeče o členství v pobočném spolku za člena budou jeho osobní údaje
uloženy po celou dobu trvání členství, případně po dobu trvání kárného opatření nevydání
nebo dočasného odnětí povolenky k lovu, pokud bude tato doba delší. Po uplynutí doby
uložení budou osobní údaje vymazány.

VI. Způsob zpracování osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje ručně v papírové (listinné) podobě a v elektronické podobě a o
činnostech zpracování osobních údajů vede záznamy.

VII. Informace a sdělení poskytnuté subjektu údajů správcem
Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů kromě již uvedených
informací právo být informován o existenci následujících práv:
1. Práva požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,
popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na
přenositelnost údajů.
2. Práva na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů zpracovávaných
správcem.
3. Právo kdykoli odvolat souhlas udělený podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a)
GDPR.
4. Právo na výmaz („právo být zapomenut“) osobních údajů, odpadly-li účely pro jejich
zpracování nebo odvolá-li subjekt údajů souhlas udělený podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl.
9 odst. 2 písm. a) GDPR.
5. Právo na omezení zpracování osobních údajů v důsledku subjektem údajů namítané
nepřesnosti, protiprávnosti, odpadnutí účelu zpracování.
6. Právo na přenositelnost osobních údajů.
7. Právo na oznámení případů porušení zabezpečení svých osobních údajů.
8. Práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
(www.uoou.cz).

V …………………….. dne ………………………

______________________________
Podpis uchazeče o členství
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