Informace pro členy KBO o zpracováním jejich osobních údajů
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů
a zrušení směrnice 95/46/ES

Klub bílého ovčáka, z.s. se sídlem: Řípská 872, 276 01 Mělník, IČ: 75088509, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným
Městským soudem v Praze, oddílu L, vložce číslo 5709 (dále jen „Správce“)
Správce získává a zpracovává tyto osobní údaje Člena (včetně informací o psech v jeho vlastnictví) jen v nezbytném rozsahu pro
zajištění řádného výkonu své činnosti a realizace účelu KBO. (dále také jako „Osobní údaje“).

1.

2.

•

Jméno a příjmení

•

Datum narození

•

Adresu místa pobytu

•

U cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství
Osobní údaje Správce zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:
a)

vedení evidence členské základny a s tím související činnosti;

b)

pořádání výstav, svodů, bonitací, klubových soutěží a dalších kynologických akcí pořádaných Správcem;

c)

vedení statistik a výsledků kynologických akcí (bodovací tabulky, apod.), včetně fotografií;

d)

evidence zdravotních výsledků psů a fen v majetku Člena;

e)

evidence vrhů a odchovů a dokumentů s tím spojených, krytí psem popř. krytí feny v majetku Člena, krytí fen v
majetku Člena od třetích stran, zápisy do plemenných knih, apod.;

f)

zveřejnění v klubovém tisku (zpravodaj, výstavní katalogy apod.);

g)

marketingová sdělení Správce a oslovení Člena KBO ;

Osobní údaje mohou být Správcem poskytnuty těmto třetím osobám:
a)

externímu účetnímu subjektu;

b)

spolupracujícím kynologickým organizacím, zejména Českomoravské kynologické unii, z.s., a to zejména za účelem
vystavování průkazů původu pro Členem odchované vrhy, evidenci rozhodčího (pokud tuto funkci Člen vykonává,
nebo vykonávat hodlá), evidence účasti na jimi pořádaných akcích a registraci výsledků z těchto akcí, popř. akcí
pořádaných třetími stranami pod jejich záštitou;

c)

osobám poskytujícím Správci serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;

d)

osobám zpracovávajícím pro Správce prezentační tiskoviny, diplomy, katalogy, zpravodaje apod.;

4.

Osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu trvání Členství, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních
povinností Správce, podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jeho ukončení.

5.

V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů má Člen právo:
a)

vzít Souhlas kdykoliv zpět;

b)

požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování Osobních údajů;

c)

na výmaz Osobních údajů (pokud to zákon a nadřízené předpisy umožňují), což znamená vystoupit z KBO;

d)

na aktualizaci či opravu údajů;

e)

na přístup ke svým Osobním údajům;

f)

vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

6.

Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, může Člen požadovat u Správce písemnou formou doporučeným
dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla. Lhůta pro vyřízení je 1 měsíc od obdržení žádosti.

7.

Dále má Člen právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese:
www.uoou.cz

