
Spolek FK Říčany se sídlem v Říčanech, Škroupova 2713, 251 01, IČO: 43750770, 
zapsané u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 3262/MSPH  (dále jen „ FK 
Říčany“  nebo „my“), provozovatel internetových stránek https://fkricany.cz (dále jen 
„webová stránka“ ), prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále jen „údaje“) jsou 
považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonný mi 
ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů. 

  

1.     Jaké osobní údaje zpracováváme? 

Využíváte-li služeb našich webových stránek , zpracováváme o vás různé druhy údajů.   

1.1. Pokud se registrujete 

Kontaktní informace, pokud se zaregistrujete přes formulář na Nábor v rozsahu: 
Jméno, Příjmení, Telefon, E-mail a Věk. 

1.2. Pokud navštívíte naše webové stránky 

Navštívíte-li naše webové stránky, tak o vás v  průběhu vaší návštěvy shromažďujeme 
různé informace, jako např. vaši IP adresu, nastavení prohlížeče a preferovaného 
jazyka, navštívené webové stránky včetně času návštěvy. Tyto informace jsou pro nás 
anonymní a nejsou spojené s vašimi osobními údaji.  

Při návštěvě našich webových stránek do vámi používaného internetového prohlížeče 
a zařízení ukládáme a následně i čteme soubory cookies, jimž se věnujeme 
v samostatné kapitole těchto Zásad.  

 

2.      Za jakým účelem osobní údaje zpracováváme? 

2.1. Registrace 

Jste-li registrovaným zájemcem o Nábor, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem 
Vašeho kontaktu. 

2.2.     Ochrana, bezpečnost a řešení sporů 

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat taktéž z  důvodu zajištění ochrany a 
bezpečnosti našich zákazníků a systémů, k  uplatnění našich práv a právních 
nároků, zjišťování a prevenci podvodů,  řešení sporů či prosazování našich dohod. Dále 
můžeme osobní údaje zpracovávat i pro účely případných kontrol prováděných 
veřejnými orgány.  

  

3. Na jakých právních základech osobní údaje zpracováváme? 

https://fkricany.cz/


Osobní údaje zpracováváme v různém rozsahu a pro různé účely, jak detailně 
uvádíme v čl. 1 a 2 výše, a to buď:  

a) Bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, plnění právní povinnosti či našich 
oprávněných zájmů;   
b) Na základě vašeho souhlasu. 
 
Druhy zpracování, které můžeme provádět bez vašeho souhlasu, se odvíjejí od 
stanového účelu daného zpracování a také pozice, v  níž vůči nám vystupujete – zda 
jste pouhým návštěvníkem našich webových stránek  nebo se registrujete. 

3.1. Plnění právních povinností 

Taktéž my musíme plnit určité povinnosti, které nám stanovují platné právní předpisy. 
Jestliže vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění těchto povinností, 
nemusíme pro takové zpracování získat váš souhlas. Na tomto právním základě 
konkrétně zpracováváme vaše kontaktní údaje,  uvedené v čl. 1, odst. 1.  

 

4.      Komu osobní údaje předáváme? 

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro vlastní účely jakožto jejich správce .  

Vaše osobní údaje nepředáváme dalším zpracovatelům.  

 

 5. Po jakou dobu osobní údaje zpracováváme a jak jsou zabezpečeny? 

5.1. Doba zpracování 

Vaše osobní údaje v  první řadě zpracováváme po dobu trvání našeho smluvního 
vztahu. Ty osobní údaje, jež jsou nezbytné pro plnění všech našich povinností, ať už se 
jedná o povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy mezi námi, či z obecně závazných 
právních předpisů, jsme povinni zpracovávat po dobu stanovenou danými právními 
předpisy či v souladu s nimi. Např. u námi vydaných účetních dokladů jsme jakožto 
správce povinni informace o vás uchovávat nejméně po dobu 10 let od jejich 
vystavení.  

5.2. Zabezpečení 

Osobní údaje, které jsme o vás shromáždili a které zpracováváme, se k nám přenášejí 
v již zakódované podobě, přičemž pro tento přenos používáme kódovací systém SSL 
(secure socket layer). Právě tento systém zajišťuje, že při komunikaci vašeho 
prohlížeče s naším serverem jsou vaše osobní údaje v  bezpečí. Naše webové stránky i 
ostatní systémy, se kterými pracujeme, zabezpečujeme pomocí přiměřených 
technických i organizačních opatření proti ztrátě a zničení vašich osobních údajů, dále 



proti přístupu neoprávněných osob k  vašim osobním údajům, jejich pozměňování či 
rozšiřování.  

 

6. Jak využíváme soubory cookies? 

Využíváme taktéž soubory cookies, aby naše webové stránky mohly správně 
fungovat, aby naše nabídka pro vás byla relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná. 
Abychom mohli cookies využívat, je potřeba jejich podpora ze strany vámi 
využívaného internetového prohlížeče. Naše webové stránky fungují i bez cookies, 
avšak ve velmi omezené míře s  nemožností využívat některé základní funkce.   

Cookies jsou standardním nástrojem pro ukládání informací týkajících se používání  
webových stránek.  

Cookies jsou malé textové soubory, které vznikají automaticky při návštěvě každé 
webové stránky a které jsou uloženy v  rámci vámi využívaného prohlížeče ve vašem 
počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení. Díky některým cookies dokážeme 
propojit vaše aktivity na našich webových stránkách až do okamžiku, kdy prohlížeč 
uzavřete. Se zavřením okna prohlížeče se tyto cookies automaticky vymažou.   

Jiné cookies však ve vašem prohlížeči či zařízení zůstávají po nastavenou dobu a při 
každé návštěvě našich webových stránek se reaktivují.  

6.1. Jaké soubory cookies používáme? 

Soubory cookies, které na našich webových stránkách používáme, lze rozdělit na 2 
základní typy:  

Krátkodobé, tzv. „session cookies“ , které jsou smazány ihned po ukončení návštěvy 
našich webových stránek; 
 
Dlouhodobé, tzv. „persistent cookies“ , které ve vašem prohlížeči či zařízení zůstávají 
po určitou dobu či dokud je ručně neodstraníte.  
 

Soubory cookies je taktéž možno rozdělit dle jejich funkčnosti na:   

Esenciální, což jsou technická a funkční cookies, které jsou důležité pro základní 
funkčnost webových stránek.  
 
Analytické, které nám pomáhají sledovat a analyzovat návštěvnost webových stránek . 
 
V praxi výše uvedené soubory cookies využíváme např. pro  co nejlepší přizpůsobení 
našich webových stránek vašim požadavkům, a to díky sledování návštěvnosti, 
vašeho pohybu po webových stránkách i funkcí, které využíváte.  

Cookies jsou v anonymizované podobě a podle těchto dat Vás nelze identifikovat.   



 

6.2. Jak můžete soubory cookies omezit? 

Nastavení použití souborů cookies je součástí vámi využívaného internetového 
prohlížeče, přičemž většina prohlížečů cookies ve svém výchozím nastavení 
automaticky přijímá. Soubory cookies lze prostřednictvím vašeho prohlížeče  zcela 
odmítnout nebo pouze omezit na vámi vybrané typy. Tímto však omezíte také 
fungování našich webových stránek a nebudete mít možnost využívat námi nabízené 
funkce v plném rozsahu. 

Případně můžete taktéž používat anonymní režim prohlížeče, který sice zcela 
nezabrání použití cookies, avšak lépe je anonymizuje a neukládá historii navštívených 
webových stránek.  

  

7. Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit? 

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, 
máte taktéž vy svá určitá práva, které můžete uplatnit. Mezi tato práva patří:   

7.1. Právo na přístup 

Máte právo požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů – 
jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem a po jakou dobu, kde vaše údaje 
získáváme a komu je předáváme. V  rámci práva na přístup nás taktéž můžete požádat 
o zaslání strukturovaného strojově čitelného formátu zpracovávaných údajů. Kopii 
vám rádi po řádném ověření identity vygenerujeme, stačí zaslat vaši žádost na e-
mailovou adresu Pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen 
„Pověřenec“) ing.vojta@centrum.cz 

7.2. Právo na opravu 

Zjistíte-li, že zpracovávané osobní údaje jsou nesprávné či neúplné, máte právo 
zažádat o jejich opravu. Vaše údaje rádi bez zbytečného odkladu opravíme či 
doplníme. Stačí zaslat vaši žádost na e-mailovou adresu 
Pověřence ing.vojta@centrum.cz 

7.3. Právo na výmaz 

V některých případech můžete uplatnit právo na vymazání osobních údajů, které o 
vás zpracováváme. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme či 
anonymizujeme. To se však netýká těch osobních údajů, které potřebujeme ke 
splnění našich zákonných povinností a jejichž uchování nám nařizují právní předpisy, 
či k ochraně našich oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž 
v případě, že tyto údaje již nebudou pro stanovený účel zapotřebí nebo jestliže bude 
uložení vašich osobních údajů nepřípustné z jiných, zákonem stanovených důvodů.   O 
výmaz osobních údajů můžete požádat Pověřence prostřednictvím e-mailové adresy 
ing.vojta@centrum.cz 



7.4. Právo na omezení zpracování 

V některých případech můžete využít také právo na omezení zpracování osobních 
údajů, které o vás zpracováváme. Můžete požadovat, aby vámi označené osobní údaje 
nebyly předmětem dalšího zpracování, a to po omezenou dobu. O omezení zpracování 
osobních údajů můžete požádat Pověřence prostřednictvím e-mailové 
adresy ing.vojta@centrum.cz 

7.5. Právo na přenositelnost 

Máte právo od nás získat veškeré vámi poskytnuté osobní údaje, které zpracováváme 
na základě vašeho souhlasu. Osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném a 
strojově čitelném formátu. Údaje vám v  tomto formátu rádi vygenerujeme, stačí zaslat 
vaši žádost na e-mailovou adresu Pověřence ing.vojta@centrum.cz 

7.6. Právo vznést námitku proti zpracování 

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k  němuž dochází na 
základě našeho oprávněného zájmu. Námitku proti zpracování můžete vznést 
prostřednictvím žádosti na e-mailovou adresu Pověřence ing.vojta@centrum.cz 

7.7. Právo podat stížnost 

Uplatnění práv a postupů výše uvedených nijak neomezuje vaše právo podat stížnost 
u příslušného dozorového orgánu. Tohoto práva můžete využít zejména pokud se 
domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v  rozporu 
s obecně závaznými právními předpisy. Subjektem k  vyřizování stížností zákazníků je 
Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO 
70837627.  

  

8. Kontaktujte nás 

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad a zpracování 
vašich osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na Pověřence pro ochranu osobních 
údajů, jehož lze kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy ing.vojta@centrum.cz. 
Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů. Ve 
výjimečných případech, zvláště s  ohledem na složitost vašeho požadavku, jsme 
oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném 
prodloužení a jeho zdůvodnění vás však budeme informovat.  
 
Kontakt: Jan Vojta, FK Říčany, Škroupova 2713, 251 01 Říčany  
  

9. Účinnost 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1. 1. 2023. 
 


