
Záznam o zpracování osobních údajů pro Spolek SK Royal 
Č.Budějovice 

 
 

Položka týkající se správce Informace Poznámka 

1. Jméno a kontaktní údaje 
Oddílu jako správce osobních 
údajů 

Spolek SK Royal České 
Budějovice IČO 60073055 
sídlo“ Pražská 103 
předseda: Hochová Růžena 
email: 
ruzenahochova@seznam.cz 

 

2. Účely zpracování osobních 
údajů 
 

Vedení členské základny, 
včetně evidence členských 
příspěvků, evidence 
sportovních výsledků a 
informace o klubové činnosti 
a sportovních aktivitách jeho 
členů. Fotodokumentace 
oddílového života pro 
oddílový archiv a případně 
pro zpravodajství. 

Fotografie, 
videa a 
podobně budou 
zveřejňovány 
vždy jen se 
souhlasem 
vyobrazených 
osob. 

3. Kategorie subjektů osobních 
údajů a 
Kategorie osobních údajů 

Členové oddílu a jeho 
funkcionáři, účastníci 
turnajů s účastí členů 
oddílu, případní 
zaměstnanci oddílu, jiné 
osoby se vztahem k oddílu. 

Jiné osoby se 
vztahem 
k oddílu budou 
všechny ostatní 
osoby, jejich 
osobní údaje 
má oddíl 
k dispozici. 

4. Kategorie příjemců osobních 
údajů, kterým budou 
zpřístupněny 

Členové oddílu a jeho 
funkcionáři, účastníci 
turnajů s účastí členů 
oddílu, vedoucí turnajů a 
soutěží, ŠSČR, veřejnost 
sledující výsledky turnajů a 
soutěží. 

Dle právních 
předpisů i 
státní a 
samosprávné 
orgány, např. 
v souvislosti 
s financováním. 

5. Předávání os. údajů do 
zahraničí, případně 
mezinárodním organizacím 

Osobní údaje členů oddílu 
v souvislosti s jejich účastí 
na šachových akcích s 
mezinárodní účastí. 

 

6. Lhůty pro výmaz 
 

Kromě trvale uchovávaných 
záznamů pro klubový archiv 
jsou osobní údaje 
bezodkladně mazány či 

 



skartovány poté, co již 
nejsou pro oddíl potřebné. 

7. Obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření k ochraně os. údajů. 

Veškerá dokumentace, 
která není určena ke 
zveřejnění, je uložena 
v klubovně oddílu 
v uzamykatelné skříni a 
výpočetní technice, či 
mobilních telefonech 
pověřených osob, která je 
chráněna antivirovými 
programy. Všichni poučeni. 

 

 
 

   

 
 

Položka týkající 
se zpracovatele 

Informace Poznámka 

1. Jméno a kontaktní 
údaje Oddílu jako 
zpracovatele 
osobních údajů 

Spolek SK Royal České Budějovice IČO 
60073055 sídlo“ Pražská 103 předseda: 
Hochová Růžena 
email:ruzenahochova@seznam.czDalšími 
zpracovateli jsou i vedoucí soutěží a 
turnajů, ŠSČR, FIDE. 

Oddíl 
je  správcem i 
zpracovatelem 

2. Kategorie 
zpracování 
osobních údajů 
 

Shromažďování, ukládání do výpočetní či 
komunikační techniky a na datové nosiče, 
úprava a změny či aktualizace, 
vyhledávání, předávání, šíření a 
zveřejňování sportovních výsledků. 
uchovávání a třídění; 
blokování nebo likvidace. 
 

 

3. Předávání os. 
údajů do 
zahraničí, 
případně 
mezinárodním 
organizacím 

ne 
 

4. Obecný popis 
technických a 
organizačních 
bezpečnostních 
opatření k ochraně 
os. údajů. 

 
 



 
 
 


