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Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem vedení evidence 
členů jednotky Sboru dobrovolných hasičů Milevsko - Velká a 
vykazování její činnosti 

 
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Milevsko - Velká, pobočný spolek (dále jen SDH),  
399 01 Milevsko, je správcem osobních údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů poskytnete. 
Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními 
předpisy. Shromažďujeme a zpracováváme pouze ty kategorie Vašich osobních údajů popsané 
v bodě 2, které nezbytně potřebujeme pro naplnění účelu popsaného v bodě 1. V případě 
dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obracet osobně na vedení 
jednotky SDH.  
 

1. Proč údaje potřebujeme      

Oznamujeme Vám, že na základě našeho oprávněného zájmu, spočívajícího v personálním 
zajištění činnosti jednotky SDH a organizování jejích aktivit, shromažďujeme a dále 
zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vedení evidence členů jednotky SDH Milevsko - 
Velká a vykazování její činnosti. Bez osobních údajů poskytnutých pro zmíněný účel 
nemůžeme: 

- evidovat Vás za člena jednotky SDH 
- připravit Vaši Dohodu o činnosti v jednotce SDH  
- vystavovat Vám členský průkaz (v případě dětí do 16 let se souhlasem jejich zákonného 

zástupce) 
- shromažďovat protokoly o Vaší zdravotní způsobilosti členů jednotky SDH  
- pojistit Vás proti úrazu 

2. Jaké údaje potřebujeme       

Pro uvedený účel od Vás potřebujeme následující kategorie osobních údajů: 
 

- adresní a identifikační osobní údaje – jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, 
telefonní kontakt 

- popisné osobní údaje: datum poslední zdravotní prohlídky 

 
Pokud tak stanoví právní předpisy, můžeme doplnit Vaše osobní údaje z veřejně dostupných 
rejstříků, seznamů, evidencí nebo od třetích osob. 

3. Jak s údaji pracujeme 

Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně        
i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální 
kontrole.  

Vaše osobní údaje poskytnuté k výše uvedenému účelu jsou zpracovávány jednotkou SDH 
Milevsko - Velká. Vzdálené zpracování a ukládání dat se neuskutečňuje. Všechny osobní údaje 
se zpracovávají v České republice. 
 
Vaše zpracované osobní údaje předáváme následujícím příjemcům: 
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- k uzavření dohody o členství v jednotce SDH 
- zveřejnění jména a příjmení při organizování a prezentaci aktivit jednotky SDH na webu 

 
K Vašim osobním údajům mohou získat přístup v souladu s právními předpisy v rámci zvláštního 
šetření orgány veřejné moci. Žádné další třetí strany k Vašim osobním údajům nemají přístup. 

4. Jak dlouho údaje držíme 

Podle nastavených vnitřních zásad v souladu s právními požadavky uchováváme dokumenty 
obsahující Vaše osobní údaje pouze po dobu Vašeho členství v jednotce SDH. 

Po uplynutí stanovené doby budou dokumenty obsahující Vaše osobní údaje na všech nosičích 
nevratně zničeny.  

5. Jaká jsou Vaše práva 

Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých 
osobních údajů a přístup k nim. V případě opakovaného požadavku na informace a výpis 
zpracovávaných osobních údajů máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů. 
V odůvodněných případech lze i odmítnout žádosti vyhovět. 

Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu 
s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, nebo že 
jakékoliv námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost 
požádat o vysvětlení a zejména požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, tj. opravu, 
výmaz, omezení nebo likvidaci osobních údajů, případně vznést námitku vůči zpracování. 
V případě vznesení námitky ke zpracování Vašich osobních údajů v oprávněném zájmu jednotky 
SDH Milevsko - Velká Vaše členství ukončíme, vypořádáme vzájemné závazky a Vaše osobní 
údaje vymažeme. 

Pro uplatnění žádosti nás kontaktujte osobně u vedení jednotky SDH. Po předepsané identifikaci 
žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti v souladu s příslušnými zákonnými požadavky 
informovat v zákonem stanovené lhůtě.  

Pokud se budete i nadále domnívat, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně 
podle zákona, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
 
 
 


