
Vážení klienti,  

V návaznosti na splnění informační povinnosti ve smyslu čl. 12, čl. 13 a čl. 14 NAŘÍZENÍ 

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR) 

a v návaznosti na povinnosti podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů, bychom Vás rádi informovali o tom, jakým způsobem nakládáme 

s Vašimi osobními údaji, které jste nám poskytli a k jakým účelům tyto údaje využíváme.  

 

1.) KDO JE SPRÁVCEM VÁMI POSKYTNUTÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JAK JEJ 

MŮŽETE KONTAKTOVAT?  

Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů jsou společnosti Čeladná Golf Club, z.s., 

Prosper Golf Club z.s. a Golferia, s.r.o., se sídlem Čeladná 741, 739 12 Čeladná.  

Ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat osobně na sídle 

společností Čeladná 741, 739 12 Čeladná v provozní době pondělí – neděle dle aktuální 

otevírací doby. Písemně se na nás můžete obrátit pomocí elektronické pošty na adrese 

info@prosper-golf.cz. Ohledně zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů nás může 

namísto Vás kontaktovat také Vámi zvolený zástupce, který se nám prokáže písemnou plnou 

mocí. V odvolání stačí uvést „Odvolávám svůj souhlas udělený společnostem Čeladná Golf 

Club, Prosper Golf Club a Golferia, s.r.o. ke zpracování mých osobních údajů“. V souvislosti 

s odvoláním Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů si Vás dovolujeme 

informovat, že společnosti Čeladná Golf Club, Prosper Golf Club a Golferia, s.r.o. jsou 

nadále oprávněny zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud je právní titul zpracování jiný než a) 

subjekt údajů udělil souhlas (podle GDPR). 

 

2.)  JAK PŘISTUPUJEME KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ? PRO JAKÉ 

ÚČELY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAKÝ JE PRÁVNÍ TITUL 

JEJICH ZPRACOVÁNÍ? JAKÉ JSOU OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY ZPRACOVÁNÍ 

TĚCHTO ÚDAJŮ?  

To, jak přistupujeme ke zpracování Vašich osobních údajů a pro jaké konkrétní účely osobní 

údaje zpracováváme, se opět liší u jednotlivých oblastí zpracování (golf, ubytování, restaurace 

a další služby). Pro konkrétní přehled o účelu zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů 

v rámci dané oblasti zpracování nás můžete kontaktovat na výše zmíněné adrese. 



 

Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v 

odpovídajícím rozsahu: 

 Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více 

konkrétních účelů (Agenda zpracování členských přihlášek, přihlášek do golfových 

akademií, přihlášek do kempů, Agenda zpracování registrací hráčů do turnajů, Agenda 

zpracování kontaktů za účelem e-mailové komunikace, Agenda zpracování webových 

formulářů); 

 zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, 

nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto 

subjektu údajů (Evidence subdodavatelských smluv) 

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

(Agenda zpracování údajů o hotelových hostech 

 zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí 

strany (Záznam z kamerového systému), kromě případů, kdy před těmito zájmy mají 

přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu 

osobních údajů 

 

3.)  JAKÉ KATEGORIE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVÁME? 

Zpracované osobní údaje se liší u jednotlivých oblastí zpracování. Zpravidla jde o tyto osobní 

údaje: Jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, rodné číslo, pohlaví, e-mail, telefon, 

adresa sídla, IČ, DIČ, informace o plátci/neplátci DPH, registrační číslo HCP autority (ČGF), 

IP adresa. V rámci naší činnosti nezpracováváme citlivé údaje subjektů údajů. 

Pro konkrétní přehled o všech zpracovaných údajích v rámci dané oblasti zpracování nás 

můžete kontaktovat na výše zmíněné adrese. 

 

4.)  JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY A JAK 

JE ZAJIŠTĚNA JEJICH OCHRANA? 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jak ve formě elektronické, tak ve formě papírové. Pro 

zpracování a evidenci v elektronické podobě se využívá zejména rezervační systém OPS 

TeeTime, HotelTime, dále MS Office, kamerový systém EMS, SQL databáze na webovém 

serveru, příp. v elektronickém systému příjemců údajů, kterým mohou být údaje předány (viz. 

Kdo je příjemcem Vašich osobních údajů). Vaše osobní údaje jsou rovněž zpracovávány 



v podobě hmotného dokumentu (dokument na papíře či obdobném hmotném nosiči) a uloženy 

v archivu. 

V rámci společností jsme zavedli taková technická a bezpečnostní opatření, aby Vaše osobní 

údaje byly vždy maximálně chráněny před jejich zneužitím nebo ztrátou. 

Všechny osoby na straně našich společností, které přichází do styku s osobními údaji, byly 

pro daný účel proškoleny a prověřeny. Archiv listinných dokumentů je zabezpečen zámky 

před vniknutím neoprávněné osoby a k archivu má přístup vždy pouze omezený počet osob. 

Elektronicky zpracovávané osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečené databázi. 

 

5.)  JAKÁ JE DOBA UCHOVÁVÁNÍ VÁMI POSKYTNUTÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 

Doba uchovávání Vámi poskytnutých údajů se liší u jednotlivých oblastí zpracování. Doba 

uchovávání ve fyzické podobě se liší obvyklými skartačními lhůtami, jsou-li stanoveny. 

V případě, že skartační doba zákonem určená není, byla doba uchovávání osobních údajů 

stanovena z naší strany, stejně tak i doba uchovávání údajů v elektronické podobě.  

Pro konkrétní přehled o všech zpracovaných údajích v rámci dané oblasti zpracování nás 

můžete kontaktovat na výše zmíněné adrese. 

 

6.)  KDO JE PŘÍJEMCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 

Příjemcem Vašich osobních údajů je primárně vedení a omezený okruh zaměstnanců 

společností Čeladná Golf Club, Prosper Golf Club a Golferia, s.r.o. U některých oblastí 

zpracování, jejichž právní titul zpravidla není právní titul a) subjekt údajů udělil souhlas 

(podle GDPR), dochází v nezbytně nutném rozsahu k předání také: 

 České golfové federaci za účelem registrace členů (tato organizace dále spravuje 

osobní údaje členů) 

 cizinecké policii (osobní údaje hotelových hostů – cizinců) za účelem splnění právní 

povinnosti správce osobních údajů 

 obci Čeladná (osobní údaje hotelových hostů) za účelem splnění právní povinnosti 

správce osobních údajů 

 v případě potřeby mohou být některé nezbytné údaje předány třetí straně k zajištění 

plnění služeb (doprava, ubytování apod.) 

 

7.) BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁNY DO ZAHRANIČÍ? 

Ano, ale pouze ve formě zašifrovaného souboru ve službě Google, e-mailová adresa ve službě 

MailChimp. 


