
Pravidla pro zpracování osobních údajů návštěvníků střelnice AVZO 
Střeleckého klubu Senomaty v souladu s platnou legislativou a GDPR  

AVZO Střelecký klub Senomaty zpracovává některé osobní údaje svých návštěvníků. Cílem 
tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké osobní údaje 
shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je 
využíváme, komu je smíme poskytnout a kde můžete získat informace o Vašich osobních 
údajích, které zpracováváme.  

AVZO Střelecký klub Senomaty jako správce osobních údajů se při zpracování osobních údajů 
svých návštěvníků řídí níže popsanými pravidly zpracování osobních údajů a postupuje v 
souladu s platnými právními předpisy [zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 
obecným nařízením o ochraně osobních údajů – nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 
2016/679 (dále také jen jako GDPR)].  

Osobními údaji jsou zejména:  

Identifikační a popisné údaje-osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné 
identifikaci osoby (jméno, příjmení, číslo průkazu totožnosti-občanského průkazu, číslo pasu 
nebo jiného obdobného dokumentu, fotografie ze střeleckých akcí, podpis)  

AVZO Střelecký klub Senomaty zpracovává osobní údaje svých návštěvníků pro některé účely 
zpracování bez jejich zvláštního souhlasu.  

Například povinnost zpracovávat nezbytné osobní údaje vyplývá ze zvláštního právního 
předpisu, kterým by např. mohla být prováděcí vyhláška č.221/2017 k zákonu č. 119/2002 
Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, případně v souvislosti s 
platbou zákazníka zákony z oblasti účetnictví nebo se jedná o smlouvu se zákazníkem, pak 
může správce (střelnice) zpracovávat tyto osobní údaje bez souhlasu zákazníků. 

S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi AVZO Střelecký klub Senomaty a návštěvníkem 
je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné.  

AVZO Střelecký klub Senomaty by nemohl s návštěvníkem uzavřít smlouvu a plnit povinnosti 
z této smlouvy plynoucí, pokud by mu nebyly poskytnuty osobní údaje nezbytné pro uzavření 
smlouvy a poskytování služeb.  

AVZO Střelecký klub Senomaty osobní údaje získává přímo od návštěvníků při jednání o 
uzavření smlouvy a jejím následném plnění, případně z veřejně přístupných rejstříků, 
seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík apod.).  

AVZO Střelecký klub Senomaty se souhlasem návštěvníka zpracovává osobní údaje k dalším 
účelům jako například zveřejnění výsledků střeleckých soutěží včetně fotodokumentace.  

AVZO Střelecký klub Senomaty prohlašuje, že osobní údaje, které zpracovává, jsou pod 
stálou kontrolou AVZO Střelecký klub Senomaty disponuje kontrolními, technickými a 
bezpečnostními mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před 
neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před 
jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v 



rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo 
smluvní povinností mlčenlivosti.  

AVZO Střelecký klub Senomaty může osobní údaje návštěvníků předávat následujícím 
subjektům:  

Státním orgánům a dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených 
zvláštními předpisy, jde zejména o finanční úřady, další orgány státní správy, soudy, orgány 
činné v trestním řízení, exekutory, notáře-soudní znalce a insolvenčního správce.  

Specializovaným externím subjektům (zpracovatelům), které pro AVZO Střelecký klub 
Senomaty provádějí zpracování osobních údajů – jde zejména o poskytovatele IT služeb.  

Všechny osobní údaje, které AVZO Střelecký klub Senomaty zpracovává, jsou zpracovávány 
po dobu nezbytně nutnou k naplnění stanoveného účelu.  

Informaci o tom, jaké osobní údaje o návštěvníkovi AVZO Střelecký klub Senomaty 
zpracovává, poskytne AVZO Střelecký klub Senomaty návštěvníkovi na jeho žádost, bez 
zbytečného odkladu a předá mu ji osobně.  

Za nedůvodnou a nepřiměřenou žádost má AVZO Střelecký klub Senomaty právo požadovat 
poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných 
informací.  

Žadatel má právo na přístup k jeho osobním údajům, má právo na jejich opravu nebo výmaz. 
Dále má návštěvník právo na omezení zpracování jeho osobních údajů. Návštěvník může 
vznést námitku proti zpracování.  

Podrobnosti stanoví platné právní předpisy.  

 

Platnost od 1.5.2018  
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Předseda AVZO Střelecký klub Senomaty  


