
Informace o zpracování osobních údajů 
Ochrana osobních údajů 

Spolek rodičů a přátel folklorního souboru JARO, z. s. (dále jen „Spolek“) zpracovává za níže 

popsanými účely osobní údaje a dbá na jejich ochranu. Zpracování osobních údajů probíhá 

v souladu s právními předpisy z oblasti ochrany osobních údajů; zejména 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 

„nařízení GDPR“). 

V tomto dokumentu si Vás Spolek dovoluje informovat o zpracování Vašich osobních údajů, 

které jste poskytli zejména v souvislosti se členstvím ve Spolku či při komunikaci s ním. 

Obsahem dokumentu jsou tyto oblasti:  

Kdo je Správce údajů; 

Jaké osobní údaje Spolek zpracovává; 

Za jakými účely a jakým způsobem Spolek údaje zpracovává;  

Komu mohou být osobní údaje předány;  

Po jakou dobu bude Spolek osobní údaje zpracovávat;  

Jaká jsou práva subjektů údajů ve vztahu k ochraně osobních údajů.  

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další 

zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese 

info@jaro-dance.cz 

1. Spolek rodičů a přátel folklorního souboru Jaro – správce údajů 

Spolek, jako správce osobních údajů, zpracovává Vaše osobní údaje transparentně, korektně, 

v souladu s nařízením GDPR, jakož i jinými právními předpisy. Ke zpracování osobních údajů 

dochází v rozsahu nezbytném pro příslušný účel. Vaše osobní údaje jsou uchovávány 

bezpečně po nezbytně nutnou dobu, podle lhůt, které ukládají právní předpisy. Osobní údaje 

osob dětí, zpracováváme jenom tehdy, když za dítě jedná jeho zákonný zástupce. 

Kontaktní údaje na Spolek:  

Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Spolek rodičů a přátel folklorního souboru Jaro je zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 6301. 

mailto:info@jaro-dance.cz


1.1. Související pojmy 

Hlavní činností Spolku je podpora zájmové umělecké činnosti osob organizovaných 

v Tanečním souboru Jaro, včetně pomoci při domácí i zahraniční spolupráci a organizování 

zájezdů, a dále pomoci při spolupráci s ostatními organizacemi, nadacemi a spolky. Z popisu 

hlavní činnosti Spolku přímo vyplývá, že Spolek musí pro zajištění uvedeného výčtu aktivit 

zpracovávat údaje osob organizovaných v Tanečním souboru Jaro.  

Osobou organizovanou v Tanečním souboru Jaro se pro účely tohoto dokumentu rozumí dítě 

či dospělá osoba, která splňuje alespoň jednu podmínku z následujícího výčtu: 

a) osoba se účastní vyučovacích hodin tanečního oboru na ZUŠ Štefánikova; 

b) osoba se podílí na nácviku choreografií Tanečního souboru Jaro; 

c) osoba účinkuje na vystoupení, festivalu nebo jiné taneční akci v choreografiích Tanečního 

souboru Jaro; 

d) osoba se podílí na organizaci vystoupení či jiné taneční nebo společenské akci Spolku. 

2. Osobní údaje 

Spolek zpracovává osobní údaje pouze pro určité legitimní účely. To probíhá vždy pouze 

v nebytném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.  

2.1. Obecně 

Zpracovávat osobní údaje je nezbytné pro fungování Spolku a zajištění jeho aktivit. Dále má 

Spolek povinnost zpracovávat osobní údaje z důvodu právní povinnosti, která se na něj 

vztahuje či z důvodu ochrany oprávněných zájmů. 

Spolek zpracovává zejména osobní údaje svých členů; osob, se kterými Spolek uzavírá 

smlouvu; osob, které se Spolkem za určitým účelem komunikují (dotazy, názory apod.) a dále 

zpracovává osobní údaje za účelem fungování Tanečního souboru Jaro (zejména osob 

podílejících se na činnosti Spolku včetně vystoupení a souvisejících akcí). 

Spolek zpracovává tyto kategorie osobních údajů: 

 Identifikační údaje, např. jméno a příjmení, datum narození, identifikační číslo průkazu, 

rodné číslo aj. 

 Kontaktní údaje, např. adresa bydliště, telefonní číslo, emailová adresa aj. 

 Údaje požadované zvláštními právními předpisy ve vztahu k zaměstnancům Spolku 

(místo narození, zdravotní pojišťovna, číslo účtu, údaje o odpracované době aj.) 

 Další údaje, např. obrazové a zvukové záznamy z akcí Tanečního souboru Jaro 



2.2. Oblasti zpracování osobních údajů 

Spolek zpracovává poskytnuté osobní údaje pro určité účely, které souvisí zejména 

s fungováním Spolku a zajištěním chodu Tanečního souboru Jaro, plnění právních povinností, 

plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy či z důvodu oprávněných zájmů Spolku 

a Tanečního souboru Jaro. 

Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, 

je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění zákonné povinnosti, pro ochranu oprávněných 

zájmů nebo zpracování probíhá na základě uděleného souhlasu.  

Níže naleznete přehled případů, při nichž Spolek zpracovává osobní údaje. 

Konkrétní způsoby zpracování pro jednotlivé příklady obsahuje Příloha 1 tohoto dokumentu. 

a. Vedení evidence členské základny 

Spolek zpracovává osobní údaje členů Spolku za účelem vedení evidence členské základny 

a s tím souvisejícími činnostmi. Průkazná a věrohodná evidence členské základny je zcela 

nezbytná pro spolkovou činnost. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je zákonná 

povinnost (Občanský zákoník a stanovy Spolku).  

b. Komunikace s osobami a se zákonnými zástupci nezletilých osob organizovaných 

v Tanečním souboru Jaro 

Spolek zpracovává osobní údaje dospělých osob organizovaných v Tanečním souboru Jaro 

a zákonných zástupců dětí organizovaných v Tanečním souboru Jaro za účelem komunikace, 

např. organizace a změny ve výuce, mimořádné taneční akce apod. Právním titulem pro 

zpracování osobních údajů je oprávněný zájem Spolku. 

c. Účast v grantových programech 

Spolek zpracovává osobní údaje z titulu žadatele v grantových programech. Spolek je jako 

příjemce dotace povinen doložit vyúčtování pomocí dokumentů a dokladů vztahujících se 

k čerpání poskytnuté dotace. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je v tomto 

případě oprávněný zájem Spolku.  

d. Účast na akcích pořádaných Spolkem 

Spolek zpracovává osobní údaje v souvislosti s pořádáním tanečních akcí, seminářů  a dalších 

společenských akcí. Za účelem umožnění účasti na dané akci je v některých případech 

vyžadovaná registrace; v rámci registrace jsou vyžadovány základní identifikační údaje. 

Právním titulem pro zpracování těchto osobních údajů je v souladu s GDPR – splnění smlouvy 

(v případě, že účast na akci je zpoplatněna) a plnění právní povinnosti. V případě bezplatných 

akcí  zpracovává Spolek osobní údaje za účelem ochrany oprávněných zájmů. 



e. Identifikace za účelem uzavření smlouvy 

Za účelem uzavření smlouvy a její plnění je nutné zpracovávat osobní údaje (účel identifikace 

smluvní strany). Spolek zpracovává osobní údaje vždy v nezbytném rozsahu ve vztahu 

k účelu, pro který jsou zpracovávány. Právním titulem pro zpracování těchto osobních údajů 

je v souladu s nařízením GDPR – splnění smlouvy a plnění právní povinnosti, která se 

na Spolek vztahuje. 

f. Prezentace Tanečního souboru Jaro 

Za účelem podání přihlášky na taneční akci a dále za účelem marketingu, prezentace na webu, 

prezentace na sociálních sítích a prezentace ve výroční zprávě i dalších informačních 

materiálech zpracovává Spolek fotografie, videa a zvukové záznamy z nácviků, vystoupení 

a dalších akcí Tanečního souboru Jaro  a také výsledky z přehlídek a soutěží. Právním titulem 

pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem Spolku. 

g. Dotazy, podněty, zájmy o spolupráci 

Spolek zpracovává osobní údaje tazatelů a zájemců o spolupráci. Bez poskytnutí osobních 

údajů by Spolek nemohl vyřídit dané dotazy či podněty. Právním titulem pro zpracování 

osobních údajů je v tomto případě oprávněný zájem Spolku. 

h. Návštěva/využívání internetových stánek Tanečního souboru Jaro 

Za účelem jednoduchého využívání internetových stránek www.jaro-dance.cz (personalizace 

obsahu), a rovněž za účelem analýzy návštěvnosti, využíváme soubory cookies. Právním 

titulem pro zpracování těchto osobních údajů je v souladu s GDPR – souhlas pro nastavení 

souboru cookies/povolení cookies. 

i. Zákonné povinnosti 

Spolek zpracovává osobní údaje pro splnění zákonné povinnosti, zejména povinnosti účetní, 

daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod.  

Závěrem tohoto výčtu Spolek uvádí, že nezpracovává a nebude zpracovávat osobní údaje 

způsobem, který je v rozporu s účelem, ke kterému byly osobní údaje poskytnuty. 

3.  Zabezpečení, sdílení a uchování osobních údajů 

Dále budou popsány principy zabezpečení, sdílení a uchování osobních údajů. 

Konkrétní způsoby zpracování pro jednotlivé příklady obsahuje Příloha 1 tohoto dokumentu. 

3.1. Zabezpečení osobních údajů 

Spolek zavedl organizační opatření, aby zajistil náležitou úroveň zabezpečení osobních údajů. 

Přístup k osobním údajům mají pouze Předsednictvem Spolku jmenované osoby. Pokud je 



nezbytné sdílet některé osobní údaje s třetími stranami, využívá jen tu nejbezpečnější cestu 

pro komunikaci a předávání osobních údajů. 

3.2. Sdílení osobních údajů 

Osobní údaje mohou být předány státním orgánům, které mají na základě zvláštních právních 

předpisů právo dané osobní údaje od správce osobních údajů vyžadovat. 

Některé osobní údaje mohou být předány třetím organům za účelem zajištění účasti 

na tanečních akcích, těmito třetími stranami jsou myšleny zejména spolky organizující taneční 

festivaly, poskytovatelé ubytovacích služeb, poskytovatelé přepravních služeb apod.. Rozsah 

poskytovaných osobních údajů určuje smluvní vztah a právní povinnost. 

3.3. Uchování osobních údajů 

Doba zpracování osobních údaje je závislá na konkrétním případu zpracování osobních údajů, 

z tohoto důvodu se liší. Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání 

účelu zpracování (tedy i v případě, kdy osoba přestane vykonávat činnost, pro kterou je 

Správcem evidována, pokud dále trvá právní titul pro zpracování). 

4. Práva subjektu údajů 

Osoba, jejíž údaje Spolek zpracovává, má jakožto subjekt údajů práva vyplývající z nařízení 

GDPR: 

a. Právo na přístup k osobním údajům 

Máte právo (dle čl. 15 Nařízení GDPR), od Spolku získat informaci, zda zpracovává Vaše 

osobní údaje. 

b. Právo na opravu 

Máte právo (dle čl. 16 Nařízení GDPR), na to, aby Spolek opravil nepřesné osobní údaje, které 

o Vás zpracovává. 

c. Právo na výmaz 

Pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení GDPR, máte právo na to, aby Spolek bez 

zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které o Vás zpracovává. 

d.  Právo na omezení zpracování osobních údajů 

V případech stanovených nařízením GDPR máte právo na to, aby Spolek omezil zpracování 

osobních údajů, které o Vás zpracovává. 

e. Právo na přenositelnost 

Máte právo (v případech stanovených v čl. 20 Nařízení GDPR) požadovat, aby Spolek předal 

všechny osobní údaje, které o Vás zpracovává, jinému správci. 



f.  Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů 

V případě, že Spolek zpracovává Vaše osobní údaje na základě právního titulu – souhlas se 

zpracováním osobních údajů - máte právo tento souhlas odvolat. Spolek se zavazuje osobní 

údaje, které o Vás zpracovává na základě uděleného souhlasu, již nezpracovávat. Spolek 

využívá souhlas se zpracováním osobních údajů jakožto právní titul ke zpracování osobních 

údajů jen výjimečně např. souhlas pro nastavení souboru cookies na internetových stránkách. 

g.  Právo podat stížnost u dozorového úřadu 

Máte právo podat stížnost na zpracování osobních údajů Spolkem. Dozorovým úřadem je 

Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7. 

5. Kontakt 

V případě, že máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování osobních údajů či stížnost, můžete 

se na nás obrátit. Kontaktujte nás, prosím, na e-mailové adrese info@jaro-dance.cz nebo 

písemně na adrese sídla Spolku. 

Na vaše dotazy či stížnosti odpovíme v co nejkratším čase, nejpozději však do 30 dnů ode dne 

doručení Vašeho dotazu či stížnosti. 

V případě, že budete jakožto subjekt údajů uplatňovat některé ze svých práv, které vyplývají 

každému subjektu údajů z nařízení GDPR, uveďte prosím do popisu úkonu, jaké právo 

uplatňujete. 

Jelikož Spolek má povinnost v souladu s nařízením GDPR ověřit totožnost subjektu údajů, 

který uplatňuje svá práva, může Předseda Spolku v případech, kdy nebude možné ověřit Vaši 

totožnost a bude-li mít Předseda Spolku důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, požadovat 

předložení průkazu totožnosti, či jiného dokladu k ověření totožnosti.  


