B e r o u n G o l f C l u b z . s . vydává ve své pravomoci S m ě r n i c i 0 2 / 2 0 2 2 z 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; dále jen „GDPR“), které nabývá účinnosti 01.března 2022, tato

Směrnice 2/2022 Beroun Golf Clubu
K CHOVÁNÍ BGC A JEHO ČLENSKÝCH SUBJEKTŮ PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Čl. I
Výklad pojmů a působnost

1. Tato Směrnice se týká podmínek zpracování osobních údajů dotčených subjektů a práv a
povinností dotčených subjektů a klubu.
2. Pro účely této Směrnice se rozumí:
a ) BGC – Beroun Golf Club z.s., IČ: 265 77 399, se sídlem Na Veselou 909, 266 01 Beroun
b ) ČGF – Česká golfová federace,
c ) dotčeným subjektem – fyzická osoba – hráč golfu, člen klubu;
d ) ČUS –Česká unie sportu, dříve ČSTV;
e ) ČOV – Český olympijský výbor;
f ) MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR;
g ) osobním údajem – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě,
zejména uvedené v čl. 4 odst. 1. GDPR jsou chráněným osobním údajem – osobní údaj, který
není předmětem zveřejnění a údaj náležející do zvláštní kategorie osobních údajů, viz definice
čl. I. odst. 2. písm. h)., kdy pro účely tohoto Rozhodnutí jsou těmito chráněnými osobními údaji
zejména rodné číslo, datum narození, bydliště, číslo dokladu totožnosti, telefonní číslo, e‐
mailová adresa, fotografie nebo audiovizuální záznamy;
h) zvláštní kategorie osobních údajů (citlivý údaj) ‐ údaj, který vypovídá o národnostním, rasovém
nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a
filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě
Subjektu údajů a genetický údaj subjektu údaj ů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který
umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů; těmito údaji jsou např.
národnost hráčů, informace o zdravotním stavu hráče, apod.;

i ) zpracováním osobních údajů ‐ shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava
nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání,
výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace, jakož i další způsoby zpracování uvedené v
čl. 4 odst. 2. GDPR;
j ) seznam členů – vede‐li klub seznam členů, jeho stanovy určí, jakým způsobem provádí v seznamu
členů zápisy a výmazy týkající se členství osob v klubu. Stanovy klubu dále určí, jak bude seznam
členů zpřístupněn, anebo že zpřístupněn nebude; Každý člen klubu, a to i bývalý, obdrží na svou
žádost od klubu na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své
osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena klubu mů
že o potvrzení požádat jeho man žel, dítě nebo rodič, a není‐li žádný z nich, může o vydání
potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží‐li zájem hodný právní ochrany; Seznam
členů klubu může být uveřejněn se souhlasem všech jeho
členů, kteří
jsou v něm zapsáni; při uveřejnění neúplného seznamu členů klubu musí být z něho patrné, že
je neúplný (§ 236 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

3. Osobní údaje, viz definice čl. I. odst. 2. písm. g), hráčů golfu získává klub a BGC
vyžadované osobní údaje předávají do informačního systému BGC a ČGF k dalšímu zpracování.
4. Správcem osobních údajů hráčů golfu je klub, pokud jde o údaje jeho členů – fyzických osob, a ČGF.
Čl. II
Účel zpracování osobních údajů

1. Správce je při zpracování osobních údajů povinen stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje
zpracovány.
2. BGC zpracovává osobní údaje k následujícím účelům:
a ) evidence hráčů golfu;
b ) organizace hry golfu, včetně vedení handicapu;
c ) zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin turnajůči 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 zájmůČGF.
3. Osobní údaje, viz definice čl. I. odst. 2. písm. g), hráčů golfu získává klub a BGC
vyžadované osobní údaje předávají do informačního systému BGC a ČGF k dalšímu zpracování.
4. Správcem osobních údajů hráčů golfu je klub, pokud jde o údaje jeho členů – fyzických osob, a ČGF.
Čl. II
Účel zpracování osobních údajů
1. Správce je při zpracování osobních údajů povinen stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje
zpracovány.
2. BGC zpracovává osobní údaje k následujícím účelům:
a ) evidence hráčů golfu;
b ) organizace hry golfu, včetně vedení handicapu;
c ) zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin turnajůči 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;
i ) zpracování pro účely dalších oprávněných zájmůČGF.

3. Dotčené subjekty musí být o zpracování osobních údajů uvedených výše v odst. 2. výslovně
informovány způsobem uvedeným v čl. IV tohoto rozhodnutí.
4. BGC zpracovává osobní údaje zejména na základě zákona k účelům, které účastník nemůže
odmítnout, a to např. k zajištění činností nezbytných k poskytování služeb vč. evidence dotčených
subjektů, zpracování přehledů pro orgány státní správy, zpracování p řehledů pro ČUS, ČOV, MŠMT
či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je dáno právními předpisy, k poskytování služeb,
pro daňové a účetní účely, apod

Čl. III
Práva a povinnosti subjektů
1. BGC je povinnen:
a ) zpracovávat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro
naplnění stanového účelu;
b ) zpracovávat rodné číslo jen na základě výslovného souhlasu dotčeného subjektu, kdy text
souhlasu bude obsahovat údaje uvedené v čl. IV odst. 3. tohoto rozhodnutí;
c ) přijmout opatření, aby nemohlo dojít k neoprávn ěnému nebo nahodilému přístupu k osobním
údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému
neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů a vést evidenci
bezpečnostních incidentů;
d ) zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko‐organizační opatření k zajištění
ochrany osobních údajů;
e ) zajistit, aby zaměstnanci a funkcionáři BGC, jakož i další osoby, které v rámci plnění svých povinností
přicházejí do styku s osobními údaji dotčených subjektů, si byli vědomi své povinnosti zachovávat
mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo
zabezpečení
osobních
údajů.
Povinnost
mlčenlivosti
trvá
i
po
skončení
zaměstnání či funkcionářského nebo obdobného vztahu nebo příslušných prací;
f ) za všech okolností s maximální pozorností a péčí dbát o důsledné naplňování povinností dle čl.
28 GDPR, zejména mít se zpracovatelem údajů (např. správcem serveru) uzavřenou písemnou
smlouvu o zpracování osobních údajů. Ve smlouvě musí být výslovn ě uvedeno, v jakém
rozsahu, za jakým účelem a na jakou dobu se uzavírá a musí obsahovat záruky zpracovatele o
technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů;
g ) uchovávat osobní údaje po dobu 10 let ode dne, kdy dotčený subjekt přestane vykonávat
činnost, pro kterou byl evidován. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány
pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké, pro účely archivnictví, apod. Při použití
pro tyto účely je třeba dbát práva na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a
osobního života subjektu údajů, a osobní údaje anonymizovat, jakmile je to možné;
h ) uvádět totožnost a kontaktní údaje správce údajů a jeho případného zástupce;
i ) informovat dotčené subjekty o existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu;
j ) informovat dotčené subjekty o skutečnosti, že poskytování osobních údajů, k nimž dotčený subjekt
udělil souhlas, je požadavek smluvní nikoli zákonný (dotčený subjekt tedy nemá povinnost údaje
poskytnout),
a zároveň
dotčené
subjekty
informovat
o možných
důsledcích
neposkytnutí těchto údajů.
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2. Dotčené subjekty jsou oprávněny:
a) požadovat informace o tom, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, požadovat přístup ke svým
osobním údajům a požadovat opravu osobních údajů, jsou‐li chybné nebo neúplné, požadovat
výmaz osobních údajů, požadovat omezení zpracování osobních údajů a vznést námitku proti
zpracování;
b ) kdykoliv odmítnout zpracování osobních údajů dle čl. IV odst. 3, resp. odvolat souhlas, a to
písemně na adresu sídla klubu;
c ) požadovat vysvětlení a odstranění ne žádoucího stavu, mají‐li za to, že jejich osobní údaje jsou
zpracovávány v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se
zákonem.

3. BGC je povinnen zajistit, aby dotčené subjekty byly o jejich právech souvisejících se zpracováním
osobních údajů, jakož i o důsledcích odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, poučeny.

4. Ostatní osobní údaje mohou být zveřejněny pouze se souhlasem dotčené osoby, kdy kluby jsou
povinny zajistit tento souhlas, jakož i poučit dotčenou osobu o důsledcích odvolání souhlasu.

Povinnost členských subjektů k podání informace o způsobu zpracování osobních údajů a zajištění
souhlasu se zpracováním osobních údajů pro další účely

1. BGC má v souladu s ustanovením čl. 13 a čl. 14 GDPR povinnost poskytnout informaci o způsobu
zpracování osobních údajů dotčených subjektů (žadatelů/svých členů).

2.

BGC je povinnen zajistit informování dotčeného subjektu o zpracování osobních údajů a souhlas se
zpracováním osobních údajů podpisem přihlášky nebo samostatné listiny obsahující např. vzorový text
číslo 1, který je níže součástí tohoto rozhodnutí.

3. BGC je povinnen zajistit souhlas dotčeného subjektu (žadatele/svého člena) se zpracováním osobních
údajů podpisem přihlášky nebo samostatné listiny obsahující např. vzorový text číslo 2,
který je níže součástí této směrnice.

4. V případě stávajících členů klubů, mají kluby povinnost informovat členy v rozsahu uvedeném v odst. 2.,
resp. zajistit souhlas se zpracováním osobních údajů dle odst. 3. tohoto článku, a to na
samostatné listině nebo elektronicky v rámci přihlášení do klubového účtu.

5. Jedná‐li se o dítě mladší 15 let , BGC má povinnost informovat zákonného zástupce dítěte o
zpracování osobních údajů a zajistit udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů od zákonného
zástupce dítěte.
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Čl. V
Zpracování osobních údajů

1. Osobní údaje budou zpracovávány v informačním systému BGC.

2.

Evidují se osobní údaje nezbytné pro zpracování v informačním systému BGC, které tvoří jméno a
příjmení, rodné číslo, členské (klubové) číslo a handicap i další údaje, které slouží k dokonalejšímu
propojení mezi kluby a členy klubů, jako např. bydliště, e‐mail, telefon, jiný způsob spojení na člena.

Toto Směrnice BGC byla schválena dne 01. března 2022
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