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Informace o zpracování a ochraně osobních údajů 

Saluki klubem Česká republika, z.s.  
 

Preambule 

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 o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen GDPR 
– informuje Saluki klub Česká republika subjekty údajů o podmínkách, za jakých jsou zpracovávány 
osobní údaje. Saluki klub ČR je GDPR compliant. 

1. Správce osobních údajů 

Správcem osobních údajů je Saluki klub Česká republika, z.s., se sídlem Trní 1992/25, Praha 9, IČO: 
02448199, ID schránky: n7c5tbp (dále jen Saluki klub). Saluki klub je spolek sdružující osoby se 
zájmem o plemeno psa saluki. V rámci svého poslání Saluki klub sdružuje majitele, chovatele a 
příznivce plemene saluki a v té souvislosti pořádá kynologické akce a s nimi související činnosti. 

2. Zásady pro zpracování osobních údajů Saluki klubem 

Saluki klub považuje ochranu osobních údajů za důležitou a věnuje ji velkou pozornost. Vaše osobní 
údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro činnost spolku, případně souvisí 
s pořádáním kynologické akce, které se účastníte. Osobní údaje chráníme v maximální možné míře 
a v souladu s platnými právními předpisy.  

3. Účely, pro které osobní údaje zpracováváme 

Při naplňování svého poslání zpracovává Saluki klub osobní údaje pro následující účely: 
a. Sdružování členů  

• vedení registru členů 
• soutěže pro členy, evidence výsledků 

b. Pořádání kynologických akcí 
• evidence přihlášek 
• evidence výsledků 
• evidence smluv 

c. Administrativa a provoz spolku 
• Ekonomika a účetnictví 
• Správa majetku 
• Provozní agendy a elektronická pošta 

d. Informační a propagační činnost 
• Weby 
• Propagace klubu a plemene saluki 

 
4. Kategorie osob, jejichž osobní údaje zpracováváme 

Saluki klub zpracovává osobní údaje těchto kategorií osob (subjektů údajů): 
a) Členové klubu 
b) Účastníci kynologických akcí pořádaných Saluki klubem  

5. Kategorie zpracovávaných osobních údajů 

Saluki klub zpracovává jednak osobní údaje poskytnuté přímo jednotlivými fyzickými osobami (ať 
již na základě souhlasu nebo z jiných právních důvodů), jednak další osobní údaje vytvořené v rámci 
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činností zpracování a nezbytných pro jejich zajištění. To může zahrnovat následující kategorie 
osobních údajů: 

a) Adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, titul, státní příslušnost, 
adresa (včetně elektronické), telefonní číslo, apod.) 

b) Údaje o salukách ve vlastnictví (jméno, reg. číslo, číslo licence, číslo čipu nebo tetování, 
rodokmen, datum narození, záznamy o výsledcích kynologických akcí, získané tituly 
apod.) 

c) Studijní údaje (záznamy o studiu a studijních aktivitách, studijní výsledky, studijní 
ocenění) 

d) Finanční údaje (záznamy o platbách členských příspěvků apod.) 
e) Údaje o aktivitách subjektu (účast na kynologických akcích) 
f) Údaje o jiné osobě (adresní a identifikační údaje spolumajitele psa apod.) 

 
6. Právní důvody pro zpracování osobních údajů 

Zpracování osobních údajů v rámci výše uvedených činností probíhá na základě odpovídajících 
právních důvodů, kterými jsou: 

a) Plnění právní povinnosti vztahující se na správce:  
Vaše osobní údaje zde potřebujeme za účelem jejich zpracování pro splnění naší 
legislativní povinnosti jako správce. Jedná se zejména o Zákon č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví; Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů; Zákon 181/2014, o kybernetické bezpečnosti; a další. 

b) Oprávněný zájem správce, který spočívá zejména v: 
− komunikaci se členy, 
− administrativní a provozní účely, 
− organizační zajištění pořádaných akcí, 
− udělování cen. 

c) Souhlas subjektu údajů. 
 

7. Předávání osobních údajů 

Za účelem naplnění svých povinností může Saluki klub předat vybraná data určeným subjektům 
(například ČMKU). 

8. Doba uchování osobních údajů 

Údaje se uchovávají pouze po dobu nezbytně nutnou ve vztahu k dané činnosti zpracování 
osobních dat. Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po 
dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen. 

9. Uplatnění práv subjektu údajů 

Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva vyplývající z GDPR, počínaje dnem 26. 5. 2018. 
Práva musí subjekt údajů uplatňovat vůči správci osobních údajů a to zasláním žádosti do datové 
schránky Saluki klubu n7c5tbp nebo e-mailem na adrese klub@salukiklub.cz. Před zpracováním 
žádosti má Saluki klub právo a povinnost ověřit identitu žadatele.  

10. Právo podat stížnost u dozorového úřadu 

Subjekt údajů má právo podat stížnost na zpracování osobních údajů dozorovému úřadu, kterým 
je Úřad na ochranu osobních údajů.  

 

mailto:klub@salukiklub.cz

