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Prohlášení správce osobních údajů o ochraně osobních údajů podle 

ustanovení čl. 12 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 

IDENTIFIKACE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

Lions Club Plzeň Bohemia 

Statutární orgán klubu – prezident – Ing. Lenka Brodzianská, nar. 23.1.1953, bytem Na 

Dlouhých 1197/45, 312 00 Plzeň - Doubravka 

IČO 64353583 

Sídlo: Hotel Central, náměstí Republiky 358/33, 301 00 Plzeň – Vnitřní město 

Osoba odpovědná za vedení osobních údajů – sekretář klubu – Jana Walzerová, nar. 

25.7.1964, bytem Luční 319, 330 21 Líně, tel. 604 981 038, mail: janawalzerova@seznam.cz 

 

DŮVODY SHROMAŽĎOVÁNÍ A SPRAVOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

evidence členských přihlášek – jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, mail, 

zaměstnání na základě čl. III konstituce klubu a na základě uděleného souhlasu se 

zpracováním  

evidence členské základy – jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, mail, 

zaměstnání, status člena, plnění finančních závazků ke klubu na základě čl III stanov klubu a 

na základě uděleného souhlasu se zpracováním  

prezentace klubu a jednotlivých členů klubu formou psaného textu, fotografií, audiozáznamů 

či videozáznamů na webových stránkách klubu, webových stránkách Distriktu 122 a 

webových stránkách LCI, v distriktním a mezinárodním lionském časopisu, na slavnostních 

shromážděních klubu, distriktu či LCI, v tištěných a jiných veřejných médiích, 

v propagačních materiálech klubu, distriktu či LCI na základě uděleného souhlasu se 

zpracováním 

 

INFORMACE O ZÁKONNOSTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

Podle čl. 6 GDPR je zpracování osobních údajů zákonné z těchto důvodů: 

-  plnění povinností uložených zák. č. 89/2012 Sb., § 214 a násl. upravujících spolkovou činnost 

(ustavující listina spolku, stanovy spolku, vedení seznamu členů) 

- subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více 

konkrétních účelů; 

- zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (pravidelná 

hlášení do Distriktu 122 a LCI o stavu členské základy, placení příspěvků a aktivitách klubu); 
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- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, 

kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody 

subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě 

 

Klub jako správce osobních údajů zachází a i nadále bude zacházet s osobními údaji po dobu 

nezbytně nutnou k dosažení účelů zpracování podle účelu v důvodech zpracování osobních 

údajů. 

 

POUČENÍ PRO SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

Subjekty osobních údajů mají podle ustanovení GDPR tato práva: 

- právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR); 

- právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR); 

- právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR); 

- právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR); 

- právo na oznamovací povinnost správce ohledně opravy nebo výmazu osobních 

údajů nebo omezení zpracování (čl. 19 GDPR) 

- právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR); 

- právo na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR) 

 

Lions Club Plzeň Bohemia 

se sídlem Hotel Central, náměstí Republiky 358/33, 301 00 Plzeň – Vnitřní město 

 

prezidentka Ing. Lenka Brodzianská 

 

 

V Plzni dne 17.05.2018 
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