Stručná informace o zpracování osobních údajů

k Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 679/2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ze dne 27.4.2016 (dále jen „GDPR“)
S ohledem na změnu právní úpravy v oblasti ochrany osobních údajů, účinnou ode dne 25.5.2018, si Vás dovolujeme
informovat o zpracování Vašich osobních údajů v našem spolku Twin Chapels Golf Club Vinoř („TCGCV“). Informaci
naleznete na www.twinchapels.cz/golfovy-klub nebo Vám bližší informace rádi poskytneme na vyžádání na adrese
spolku.
Kdo je správcem Vašich údajů?
Správcem Vašich osobních údajů je Twin Chapels Golf Club Vinoř, z.s.; IČO 052 87 456, se sídlem Malá Štupartská
634/7, Staré Město, 110 00 Praha 1.
Spolek je právnickou osobou, která je samosprávným, dobrovolným a nezávislým svazkem jeho členů založeným za
účelem naplňování společného zájmu těchto členů ve smyslu § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.
Kdo je příjemcem Vašich údajů?
a) Příjemcem a správcem Vašich osobních údajů je ČGF – Česká golfová federace, IČO: 452 51 100, se sídlem
Strakonická 2860/4, 150 00 Praha5, která sdružuje golfové kluby (spolky) a zároveň funguje jako příslušná
handicapová (HCP) autorita v České republice. TCGCV je členem ČGF.;
b) Od okamžiku otevření a zprovoznění golfového areálu Twin Chapels Golf Resort Praha („TC“) a s tím související
nabídky sportovních, stravovacích, hotelových a dalších služeb (nejen) pro členy spolku, bude příjemcem Vašich
osobních údajů na základě oprávněných zájmů vlastník a provozovatel TC společnost Golf Vinoř, a.s., IČO 273
62 655, se sídlem Malá Štupartská 634/7, Staré Město, 110 00 Praha 1;
c) Orgány veřejné moci;
d) Správce webové aplikace,
e) Správce rezervačního systému,
f) Správce informačního systému,
g) Účetní a daňoví poradci,
h) Další příjemci dle potřeb a pokynů člena.
Jaké údaje o Vás zpracováváme?
Zpracováváme následující osobní údaje:
a) Twin Chapels Golf Club Vinoř, z.s.:
- Vaše identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, telefon, e-mailová
adresa);
- údaje o členství, které máte sjednané (druh členství, členské číslo);
- údaje z naší vzájemné komunikace (osobní, písemné, telefonické či jiné);
- sociodemografické údaje (např. pohlaví, věk),
- platební údaje (číslo účtu, údaje o přijatých platbách a výdajích, apod.);
- údaje o poloze prostřednictvím webové aplikace TC;
- další specifické údaje potřebné k realizaci sjednaného druhu/typu členství ve spolku či evidenci herní výkonnosti
člena (HCP – handicap, soutěžní výsledky, aj.).
Interní zpracování dat a zacházení s osobními a citlivými údaji je upraveno vnitřním předpisem spolku.
b) ČGF – Česká golfová federace.:
- Vaše identifikační a kontaktní údaje (povinné: jméno, příjmení, rodné číslo; příp. adresa trvalého bydliště, telefon,
e-mailová adresa, pokud bylo evidováno);
- údaje o členství, které máte sjednané (druh/typ členství, členské číslo);
- sociodemografické údaje (např. pohlaví, věk),
- další specifické údaje potřebné ke sledování herní výkonnosti (mezi takové údaje patří i údaj o Vaší herní
výkonnosti, tzv. HCP – handicap, soutěžní výsledky, aj.).
c) Golf Vinoř a.s.:
- v tuto chvílí žádné.
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Jaký je účel zpracování Vašich osobních údajů?
 Přijetí za člena spolku
Poskytnutí údajů je zcela dobrovolné, pokud nám však nesdělíte údaje nezbytné pro vyplnění přihlášky, nebudeme
Vás moci přijmout za člena spolku. Za účelem přípravy podkladů pro rozhodnutí o členství potřebujeme nezbytně
znát Vaše identifikační údaje v rozsahu: jméno, příjmení, rodné číslo (datum narození), email, telefonní číslo a adresa
bydliště. V případě specifického druhu členství spojeného s čerpáním výhod můžeme požadovat doložení dalších
příslušných dokladů (např. potvrzení o studiu, výpis z obchodního rejstříku).
 Plnění účelu spolku
Zpracování osobních údajů je rovněž nutné pro řádné plnění účelu spolku, výkonu členských práv, čerpání členských
výhod, evidenci Vaší herní výkonnosti, evidenci sportovních výsledků a naši vzájemnou komunikaci. Další údaje, které
zpracováváme, souvisejí s tím, jaké služby využíváte, jaké osobní údaje jste nám sdělil/-a či které jsme zjistili například
při přebírání údajů o Vašich sportovních aktivitách.
 Evidence hráčů golfu a herní výkonnosti na serveru ČGF
Zpracování osobních údajů je rovněž nutné pro evidenci hráčů golfu herní výkonnosti člena – hráče. ČGF zpracovává
údaje za účelem:
a) evidence hráčů golfu;
b) organizace hry golfu, včetně vedení handicapu;
c) zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin turnajů či soutěží;
d) tvorba žebříčků;
e) zjištění výkonnosti hráčů;
f) zpracování přehledů členské základny pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je

dáno právními předpisy;
g) zpracování přehledů pro orgány státní správy a samosprávy;
h) zpracování pro účely dalších oprávněných zájmů ČGF.

Twin Chapels Golf Club Vinoř, z.s. nenese žádnou odpovědnost za zpracování osobních a citlivých údajů ze strany
ČGF.
 Plnění právní povinnosti
Povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje (v různém rozsahu) nám ukládají právní předpisy, např. občanský zákoník,
předpisy upravující daně a účetnictví, a další. Vaše údaje potřebujeme např. při plnění povinností zpracování přehledů
pro ČGF, ČUS, ČOV, MŠMT (pokud je to možné, budou údaje předávány v sumarizované podobě). Také jsme povinni
poskytnout součinnost soudům, orgánům činným v trestním řízení, správci daně, exekutorům apod.
 Ochrana našich oprávněných zájmů spolku či oprávněných zájmů třetí strany
Osobní údaje můžeme zpracovávat též z důvodu oprávněných zájmů spolku, kromě případů, kdy před těmito zájmy
mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména
pokud je subjektem údajů dítě, spočívajících:
- v řádné evidenci člena v seznamu členů,
- v řádné evidenci o poskytnutých platbách, čerpaných službách, poskytnutých výhodách, apod.,
- v komunikaci se členy spolku prostřednictvím telefonické, e-mailové, sms komunikace, webového rozhraní a/nebo
a/nebo informačního systému a/nebo rezervačního systému TC;
- v řízení kvality poskytovaných služeb a vztahů se členy spolku, zákazníky, dodavateli,
- vyhodnocování a řízení rizik,
- ve vnitřních administrativních účelech (např. interní evidence, reporting),
- v ochraně našich právních nároků;
- ve zpracování statistik (sumarizovaná, anonymizovaná data);
- v přímém marketingu (Vaše kontaktní a identifikační údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon a emailová
adresa můžeme zpracovávat i pro účely přímého marketingu spolku, majitele a provozovatele areálu TC či
dodavatelů, tj. pro zasílání nabídky vlastních produktů a služeb nebo třetích stran, a to i e-mailem a SMS).
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Dochází k plně automatizovanému rozhodování?
Při sběru osobních údajů nedochází k plně automatizovanému rozhodování. Za účelem vytvoření nabídky, která
nejlépe odpovídá Vašim potřebám, může být použito profilování.
Jak dlouho budou u nás Vaše údaje uloženy?
Údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou a po dobu vyžadovanou právními předpisy.
V případě, že jsme zpracovávali údaje za účelem posouzení přihlášky, ale k přijetí za člena nedošlo, budeme údaje
uchovávat po dobu jednoho (1) roku od poslední komunikace a po dobu trvání promlčecí doby, během které je
možné uplatnit jakýkoliv nárok vyplývající z této komunikace.
V případě rozhodnutí o přijetí za člena spolku jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání členství. Po ukončení
smluvního vztahu (členství) uchováváme Vaše osobní údaje dále po dobu jednoho roku, a dále po dobu trvání
promlčecí doby, kdy je možné uplatnit jakýkoliv nárok z členství či čerpaných služeb, a dále po dobu jednoho roku po
marném uplynutí promlčecí doby jakéhokoliv nároku správce či příjemce údajů. Kromě toho zpracováváme Vaše
osobní údaje též v případě pokračujícího nebo opakovaného finančního plnění a po dobu trvání případných soudních
sporů či jiných řízení.
Jaká máte práva?
Máte zejména právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu nepřesných či
neúplných údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
www.uoou.cz. V situacích předvídaných právní úpravou máte dále právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají,
nebo na omezení jejich zpracování, na přenositelnost svých údajů a právo vznést námitku proti zpracování údajů.
Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme z důvodů
našich oprávněných zájmů, včetně profilování, a právo vznést námitku proti zpracování za účelem přímého
marketingu včetně profilování.
Jaké máte povinnosti?
Máte povinnost informovat správce o veškerých změnách osobních údajů, které o Vás zpracováváme v souvislosti
s členstvím v klubu (spolku).
Kdy můžete být požádán o udělení souhlasu se zpracováním údajů pro marketingové účely třetí strany?
O udělení souhlasu Vás požádáme, jestliže se chcete stát klientem u produktů, kde zprostředkováváme pro třetí
strany (např. dodavatele golfového vybavení). Váš souhlas budeme potřebovat na dobu do uzavření smlouvy.
Svobodně se rozhodněte, zda nám souhlas udělíte. Bez jeho poskytnutí Vám však s ohledem na platnou právní
úpravu nebudeme moci připravit týkající se těchto produktů.
Lze udělený souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely odvolat?
Svůj již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat, a to písemně na adresu spolku, a zároveň do doby, kdy s naší
společností uzavřete související smlouvu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování Vašich údajů po dobu, po
kterou byl souhlas platně udělen, ani na zpracování údajů z jiných právních důvodů, pro které není Váš souhlas
vyžadován.
Jak nás můžete kontaktovat v případě dotazů o ochraně Vašich osobních údajů?
Pokud budete mít jakékoli dotazy týkající se ochrany Vašich osobních údajů, můžete nás se svými žádostmi, dotazy či
stížnostmi kontaktovat na adrese: Twin Chapels Golf Club Vinoř, z.s.; Malá Štupartská 634/7, Staré Město, 110 00
Praha 1 nebo e-mailem na bazantova@twinchapels.cz.
V Praze dne 25.5.2018,
Twin Chapels Golf Club Vinoř, z.s.
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