
Další osobní údaje cizinci

místo pobytu

občanství

DATOVÁ SADA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní osobní údaje

jméno a příjmení

Zvláštní osobní údaje

nejsou

datum narození

vysílající škola

ANO NE

Zpracovatel NENÍ

Získávání osobních údajů od subjektu údajů od jiného subjektu

Kategorie příjemců interní externí

čl. 6 odst. 1 písm.e)

informace o průběhu akce

Kategorie subjektu účastníci sportovních soutěží

členové organizačního a řídícího výboru her garanti soutěží

ZŠ Štáflova - ŠJ Prokopa Holého

ZŠ a MŠ Wolkerova

ZŠ Štáflova

ZŠ V Sadech

ZŠ Nuselská

ZŠ Konečná

MŠ Korálky

zajištění ubytování

ČINNOST ZPRACOVÁNÍ

Název činnosti Organizační zajištění Havlíčkobrodských sportovních her dětí a mládeže

Účel zpracování

Zajištění sportovních  soutěží

Právní důvod zpracování

identifikace účastníků, přídělování 

startovních čísel

vyhodnocení, vyhlášení a hodnocení 

výsledků

zpracování nezbytné pro splnění úkolu 

prováděného ve veřejném zájmu

zpracování nezbytné pro splnění smlouvy 

nebo provedení opatření přijatých před 

uzavřením smlouvy

čl. 6 odst. 1 písm.b)

zajištění ubytování účastníků her

zajištění stravování účastníků her

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů

AZ CENTRUM Havlíčkův Brod                                                                                                         

středisko volného času                                                         

Rubešovo náměstí 171                                                   

580 01 Havlíčkův Brod                                                                         

datová schránka:  f7i2e5

Pověřenec pro ochranu 

osobních údajů

Ing. Ivana Zukalová                                                                  

Havlíčkovo náměstí 57                                                     

580 01 Havlíčkův Brod                                                               

datová schránka: 5uvbfub                                               

email: gdpr@muhb.cz

Odpovědný odbor xxx Odpovědná osoba Mgr. Miloš Kejklíček - ředitel SVČ

Agendový list č. 1

Čj:
příloha č. 1                                                       

k MHB_GDPR/30/2018/Zu-13
JID:

příloha č. 1                                                               

k    32720/2019/muhb

Zpracováno: 06.05.2019 Aktualizováno:

Hotel Slunce HB s.r.o.

Brixen a.s.

zajištění stravování

zaměstnanci správce

zaměstnanci zřizovatele

zaměstnanci garantů soutěží



Právo na výmaz ANO Omezení zpracování ANO

Odvolání souhlasu souhlas není Podání stížnosti ANO

Právo na přístup ANO Přenositelnost není možná

Právo na opravu ANO Námitka není možná u plnění smlouvy

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Přístupová oprávnění xxx

LIKVIDACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Způsob likvidace údajů 

vedených v listinné formě
nejpozději v době konání následujícího 

ročníku

Způsob výmazu 

elektronicky vedených 

osobních údajů

nejpozději v době konání následujícího 

ročníku

Další evidence NENÍ

ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uchování písemností uzamčená skříň
Řízení přístupu                              

k písemnostem
přístup umožněn pouze oprávněným osobám

Zpracování osobních údajů pouze v nutném rozsahu pro dosažení účelu zpracování ANO

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Elektronické zpracování ANO

Listinná dokumentace ANO

Zpracování OU týkající se 

rozsudků v trestních 

věcech

NE Zpracování OU dětí ANO

číslo pasu


