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POLITIKA GDPR 
 

Jsme zapsaný spolek zabývající se sportovním létáním. 

Zpracováváme různé druhy osobních údajů našich pracovníků, členů, hostů, obchodních partnerů a/nebo 
dalších osob. I po nás tedy platí 

Nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation). 

Naším cílem je zaručit všem členům, obchodním partnerům i dalším subjektům bezpečnost jejich osobních 
údajů a zabránit jejich zneužití. Proto zavádíme GDPR nejen jako povinné zákonné nařízení, ale zároveň jako 
návod k naplnění uvedeného cíle. Přijali jsme následující vizi: 

 

GAC poskytuje záruku bezpečí osobních údajů našich členů 
i všech ostatních partnerů 

 

 
Tuto vizi naplníme soustředěním se na následující opatření: 

1. Systém managementu bezpečnosti osobních údajů. GDPR zavádíme jako ucelený systém 
s provázanými řídicími dokumenty (politika, směrnice, atd.) a záznamy.  

2. Agenda členů. O našich členech vedeme jen nutné záznamy pro výkon výcvikové a sportovní letové 
činnosti (vč. údajů nezbytných pro plnění ustanovení Zákona č. 49/1997 sb. o civilním letectví v platném 
znění a souvisejících předpisů, závazných ustanovení AeČR, LAA atd.) a pro zabezpečení klubové 
činnosti. Členové vědí, které osobní údaje zpracováváme. 

3. Agenda finančního účetnictví a obchodních vztahů. O našich obchodních partnerech, osobách 
majitelů i zaměstnanců těchto firem nebo o živnostnících, shromažďujeme informace za účelem řádného 
vedení finančního účetnictví, zejména zpracování došlých faktur, pro vyřízení reklamací, oprav a revizí, 
nákupu a logistiky. 

4. Agenda elektronické a přímé komunikace. O našich členech, se kterými komunikujeme prostřednictvím 
webu, sociálních sítí, komunikačních prostředků na mobilních sítích (např. sms a/nebo chat), vedeme 
údaje potřebné pro organizaci klubové činnosti.  

5. Agenda letových záznamů. V této pro nás velmi důležité agendě zpracováváme všechny údaje nezbytné 
pro evidenci letových záznamů našich členů na jednotlivých typech.  

6. Softwarové produkty evidující osobní údaje. Posuzujeme využívané i nové softwarové produkty 
z pohledu evidence osobních údajů. Požadujeme od dodavatelů podporu GDPR při jejich využívání 
včetně funkcí pro plnění práv subjektů (výmaz dat, anonymizace dat apod.). 

 

Tato Politika GDPR je závazkem vedení zapsaného spolku naplňovat zásady v oblasti ochrany osobních údajů.  
Členové jsou s Politikou GDPR opakovaně seznamováni při pravidelných školeních pilotů. 

 

Tato Politika GDPR se přijímá na dobu neurčitou.  
Přezkoumávána z hlediska aktuálnosti a účinnosti může být kdykoli, minimálně 1x ročně. 

 

V Benešově dne 25. února 2019 
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