
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ SPORTOVNÍCH, KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH 
A JINÝCH AKCÍ (VEŘEJNOSTI) 

 

Agenda Účel zpracování Kategorie OÚ Právní titul Upřesnění Zdroj OÚ 
Doba uchovávání nebo 
lhůta pro výmaz 

Kategorie příjemců 
údajů 

Korespondence 
Evidence došlé a odeslané 
pošty 

Jméno, příjmení, adresa, telefon, 
e-mail, podpis 

f) ochrana oprávněných zájmů 
správce nebo jiné strany, nad 
kterými nepřevažuje zájem 
subjektu údajů na svém soukromí 

určení, výkon nebo obhajoby 
právních nároků 

subjekt údajů 2 roky  - 

Spisová služba Výkon spisové služby 
Jméno, příjmení, adresa, telefon, 
e-mail, podpis 

c) splnění právní povinnosti správce 
zákon č. 499/2004 Sb. o 
archivnictví a spisové službě 

subjekt údajů 
5-10 let dle skartačního 
plánu 

 - 

Pořizování foto a 
video 
dokumentace 

Propagace Společnosti Fotografie 

f) ochrana oprávněných zájmů 
správce nebo jiné strany, nad 
kterými nepřevažuje zájem 
subjektu údajů na svém soukromí 

využití fotografií k reklamním a 
propagačním účelům 

Smluvní fotograf nepřetržitě  - 

Provozování 
kamerových 
systémů 

Bezpečnost a ochrana života a 
zdraví osob (zaměstnanců, 
smluvních partnerů nebo 
účastníků a návštěvníků 
sportovních, kulturních a 
jiných akcí) 

Kamerový záznam 

f) ochrana oprávněných zájmů 
správce, nad kterými nepřevažuje 
zájem subjektu údajů na svém 
soukromí 

bezpečnost a ochrana života a 
zdraví osob  

subjekt údajů 

240 hodin (10 dnů) 
v případě bezpečnostního 
incidentu až do jeho 
vyřešení 

Orgány činné v 
trestním řízení nebo 
správní orgány pro 
vedení 
přestupkového 
řízení 
Pojišťovny v rámci 
šetření k likvidaci 
pojistné událostí 
Sportovní klub HC 
Vítkovice 

Provozování 
kamerových 
systémů 

Předcházení páchání trestné 
činnosti, vandalismu a 
úmyslného poškozování 
majetku správce, smluvních 
partnerů, účastníků akcí a 
dalších dotčených osob 

Kamerový záznam 

f) ochrana oprávněných zájmů 
správce, nad kterými nepřevažuje 
zájem subjektu údajů na svém 
soukromí 

předcházení páchání trestné 
činnosti, vandalismu 

subjekt údajů 

240 hodin (10 dnů) 
v případě bezpečnostního 
incidentu až do jeho 
vyřešení 

Orgány činné v 
trestním řízení nebo 
správní orgány pro 
vedení 
přestupkového 
řízení 
Pojišťovny v rámci 
šetření k likvidaci 
pojistné událostí 
Sportovní klub HC 
Vítkovice 



Agenda Účel zpracování Kategorie OÚ Právní titul Upřesnění Zdroj OÚ 
Doba uchovávání nebo 
lhůta pro výmaz 

Kategorie příjemců 
údajů 

Provozování 
kamerových 
systémů 

Dodržování pravidel 
návštěvního a provozního 
řádu střediska 

Kamerový záznam 

f) ochrana oprávněných zájmů 
správce, nad kterými nepřevažuje 
zájem subjektu údajů na svém 
soukromí 

dodržování pravidel 
návštěvního a provozní řádu 

subjekt údajů 

240 hodin (10 dnů) 
v případě bezpečnostního 
incidentu až do jeho 
vyřešení 

Orgány činné v 
trestním řízení nebo 
správní orgány pro 
vedení 
přestupkového 
řízení 
Pojišťovny v rámci 
šetření k likvidaci 
pojistné událostí 
Sportovní klub HC 
Vítkovice 

Provozování 
kamerových 
systémů 

Plnění povinností dle Smlouvy 
o přijímání platebních karet, 
uzavřenou mezi Správcem a 
bankovní institucí UniCredit 
Bank Czech Republic and 
Slovakia, a.s. se sídlem 
Želetavská 1525/1, PSČ 140 
92 Praha 4 – Michle  

Kamerový záznam 

f) ochrana oprávněných zájmů třetí 
strany (bankovní instituce), nad 
kterými nepřevažuje zájem 
subjektu údajů na svém soukromí 

oprávněným zájmem třetí 
strany (bankovní instituce) na 
uchování záznamu po dobu 30 
dnů je zajištění určení, výkonu 
nebo obhajoby právních 
nároků při poskytování 
karetních služeb v rámci platby 
v parkovacích pokladnách. 

subjekt údajů 

720 hodin (30 dnů) 
v případě bezpečnostního 
incidentu až do jeho 
vyřešen 

Bankovní instituce 

 


