
Analýza osobních údajů

Agenda Účel zpracování Středisko Kategorie SÚ Kategorie OÚ Právní titul
Získávání dat

Osoby s přístupem k OÚ
Příjemce

Zdroj OÚ Formát Kategorie příjemců ČR EU

Klient Subjekt údajů
Listnná podoba Účetní

Nejsou další příjemci
Elektronická podoba Recepční

Klient Subjekt údajů

Listnná podoba Mzdová účetní

Pojišťovna X
Elektronická podoba

Recepční

Příjemce

Klient Subjekt údajů
Listnná podoba Mzdová účetní

Nejsou další příjemci
Elektronická podoba Recepční

Klient Subjekt údajů

Listnná podoba Recepční

X
Elektronická podoba

Mzdová účetní

Příjemce

Polárka Klient Subjekt údajů

Listnná podoba

Recepční X

Elektronická podoba

Autokemp Subjekt údajů Listnná podoba Recepční Autokemp Nejsou další příjemci

Autokemp Subjekt údajů Elektronická podoba Recepční Autokemp

Policie ČR X

Kontrolní orgány X

Autokemp Ubytovaní (cizinci) Subjekt údajů

Listnná podoba Cizinecká policie X

Elektronická podoba

Recepční Autokemp

Policie ČR

X

Příjemce

Polárka Subjekt údajů Listnná podoba Recepční Nejsou další příjemci

Střelnice Klient Subjekt údajů
Listnná podoba

Policie ČR X

PříjemceElektronická podoba

Subjekt údajů

Listnná podoba Recepční

X

Elektronická podoba Třetí osoby

Kniha úrazů Klient Subjekt údajů Listnná podoba Recepční

Policie ČR

x

Pojišťovna

Klient Subjekt údajů Listnná podoba Recepční x

Všechna Klient Subjekt údajů

Listnná podoba

Nejsou další příjemci

Elektronická podoba Správce střelnice

Personální agenda

Uchazeči o zaměstnání Subjekt údajů

Listnná podoba Personalista   

Nejsou další příjemci

Elektronická podoba

Uchazeči o zaměstnání Subjekt údajů

Listnná podoba

Personalista Nejsou další příjemci

Elektronická podoba

Subjekt údajů Elektronická podoba X

Monitorování kamer Subjekt údajů Elektronická podoba Nejsou další příjemci

Plavčík

Třetí 
země

Evidence a správa 
osobních údajů 

získaných v souvislosti 
s poskytovanými 

službami

Fakturace 
poskytovaných služeb 

(objednávky služeb 
společnosti v rámci 

FKSP )

Aquapark, 
Polárka

Identifkační údaje: 
Jméno, příjmení, ttul, datum 
narození, osobní číslo (dle 
rozhodnutí zaměstnavatelů)

Zpracování je nezbytné 
pro plnění právní 

povinnost správce

Hrazení služeb 
zdravotní pojišťovnou 
(na vyžádání klienta) 

Aquapark, 
Polárka

Identifkační údaje: 
Jméno, příjmení, datum 
narození, rodné číslo (dle 
požadavku konkrétní zdravotní 
pojišťovny)                             

Zpracování je nezbytné 
pro uzavření nebo plnění 

smlouvy

Reklamace 
poskytovaných služeb

Aquapark, 
Polárka

Identifkační údaje: 
Jméno, příjmení, telefon, adresa

Zpracování je nezbytné 
pro uzavření nebo plnění 

smlouvy

Využívání Multisport 
karty

Aquapark, 
Polárka

Identifkační údaje: 
Jméno, příjmení, OP k ověření 
totožnost

Zpracování je nezbytné 
pro uzavření nebo plnění 

smlouvy
Multsport Beneft, 

s.r.o. (v roli správce)

Online rezervační 
systém

Identifkační údaje: 
Jméno, příjmení, mobilní číslo, 
e-mail

Subjekt údajů vytvořením 
rezervace udělil souhlas 

se zpracováním svých 
osobních údajů pro jeden 
či více konkrétních účelů

Osoba odpovědná za 
správu systému 

Uzavírání a plnění 
smlouvy o ubytování 

u dlouhodobých hostů 
autokempu Olešná

Dlouhodobě ubytovaní 
hosté

Identifkační údaje: 
Jméno, příjmení, datum 
narození, adresa trvalého 
bydliště Zpracování je nezbytné 

pro uzavření nebo plnění 
smlouvyIdentifkační údaje vydané 

státem: Číslo OP nebo pasu, 
kopie OP nebo pasu

Evidence ubytovaných 
osob Autokemp

Ubytovaní (tuzemští 
hosté)

Identifkační údaje: 
Jméno, příjmení, datum 
narození, adresa trvalého 
bydliště Zpracování je nezbytné 

pro plnění právní 
povinnost správceIdentifkační údaje vydané 

státem: Číslo OP nebo pasu, 
kopie OP nebo pasu

Evidence a hlášení 
pobytu cizinců 

Autokemp

Identifkační údaje: 
Jméno, příjmení, datum 
narození, státní občanství, trvalé 
bydliště v zahraničí

Zpracování je nezbytné 
pro plnění právní 

povinnost správce

vedoucí 
pracovník KAP

Identifkační údaje vydané 
státem: Číslo cestovního 
dokladu, číslo víza  

Popisné údaje: Doba pobytu, 
účel pobytu

Evidence návštěv v 
návštěvní knize 

POLÁRKA
Subjekty vstupující do 

objektu - návštěvy

Identifkační údaje: 
Jméno, příjmení

Zpracování je nezbytné k 
ochraně oprávněných 

zájmů správce nebo jiné 
strany, nad kterými 
nepřevažuje zájem 

subjektu údajů na svém 
soukromí

Popisné údaje: 
Datum a čas příchodu a 
odchodu, případně SPZ

Evidence osob 
využívajících střelnici

Identifkační údaje: 
Jméno,příjmení, datum 
narození, telefonní číslo, podpis

Zpracování je nezbytné 
pro plnění právní 

povinnost správce

Správce střelnice a jím 
pověřený osoby

Identifkační údaje vydané 
státem: Číslo OP, číslo ZP

Popisné údaje: Datum a čas 
střelby a výdej zbraní a střeliva 

Evidence osob 
vstupujících  do 
placených zón 

(držitelé 
personifkovaných a 
nepersonifkovaných 

abonentních čipů 
střediska Aquapark)

Aquapark, 
Polárka

Subjekty s vydaným 
přístupovým čipem 

(zaměstnanci, klient)

Identifkační údaje: 
Jméno, příjmení, podpis (pouze 
u personifkovaných čipů a 
zaměstnanců)

Zpracování je nezbytné k 
ochraně oprávněných 

zájmů správce nebo jiné 
strany, nad kterými 
nepřevažuje zájem 

subjektu údajů na svém 
soukromí

Servisní organizace: 
eABM  s.r.o.
HaSaM s.r.o.

Popisné údaje: 
Datum a čas příchodu a odchodu

Aquapark, 
Polárka, 

Autokemp, 
Plavecká učebna 

Identifkační údaje: 
Jméno, příjmení

Zpracování je nezbytné k 
ochraně oprávněných 

zájmů správce nebo jiné 
strany, nad kterými 
nepřevažuje zájem 

subjektu údajů na svém 
soukromí

Popisné údaje: 
Datum a čas úrazu, popis úrazu

Evidence docházky 
žáků ZŠ a MŠ v 
plavecké škole

Aquapark, 
Plavecká učebna 

na 11 ZŠ

Identifkační údaje: 
Jméno, příjmení

Zpracování je nezbytné 
pro uzavření nebo plnění 

smlouvy (včetně 
fakturace)

Základní a mateřské 
školy

Registrace osob na 
pořádané akce

Identifkační údaje: 
Jméno, příjmení, datum 
narození, rodné číslo, mobilní 
číslo, e-mail (dle akce)

Subjekt údajů udělil 
souhlas se zpracováním 

svých osobních údajů pro 
jeden či více konkrétních 

účelů

Vedoucí pracovníci 
střediska pořádající akci

Zvláštní kategorie OÚ: 
zdravotní stav, užívané léky, 
zdravotní omezení (příměstské 
tábory)

Podklady pro 
výběrová řízení pro 
obsazení volných 
pracovních míst

Vedení 
společnosti

Identifkační údaje: Jméno, 
příjmení, ttul, datum a místo 
narození, státní příslušnost, 
adresa trvalého bydliště

Zpracování je nezbytné k 
ochraně oprávněných 

zájmů správce nebo jiné 
strany, nad kterými 
nepřevažuje zájem 

subjektu údajů na svém 
soukromí

Organizační údaje: 
E-mail, telefon 

Vedoucí pracovníci všech 
středisek

Vzdělání: Nejvyšší dokončené 
vzdělání, znalost cizích jazyků, 
odborné znalost a dovednost 

Podrobnosti o zaměstnání: 
Pozice, předchozí zaměstnání

Vedení databáze 
uchazečů 

o zaměstnání

Vedení 
společnosti

Identifkační údaje: 
Jméno, příjmení, ttul, datum a 
místo narození, státní 
příslušnost, adresa trvalého 
bydliště

Subjekt údajů udělil 
souhlas se zpracováním 

svých osobních údajů pro 
jeden či více konkrétních 

účelů

Organizační údaje: 
e-mail, telefon 

Vzdělání: Nejvyšší dokončené 
vzdělání, znalost cizích jazyků, 
odborné znalost a dovednost 

Podrobnosti o zaměstnání: 
Pozice, předchozí zaměstnání

Správa dohledového 
video systému

Vydávání záznamu z 
bezpečnostních kamer 

Aquapark, 
Polárka

Zaměstnanci, 
Klient

Popisné údaje: 
Obrazový záznam z VSS

Zpracování je nezbytné k 
ochraně oprávněných 

zájmů správce nebo jiné 
strany, nad kterými 
nepřevažuje zájem 

subjektu údajů na svém 
soukromí

Vedoucí pracovník 
konkrétního střediska Policie ČR a orgány 

činné v trestním řízení 
nebo správní orgány 

pro vedení 
přestupkového řízení

odpovědná osoba správce 
(referent)

Třetí osoby

Aquapark, 
Polárka

Osoby pohybující se v 
prostorech společnost

Popisné údaje: 
Obrazový výstup z VSS

Zpracování je nezbytné k 
ochraně oprávněných 

zájmů správce nebo jiné 
strany, nad kterými 
nepřevažuje zájem 

subjektu údajů na svém 
soukromí

Vedoucí pracovníci 
jednotlivých středisek, 

Recepční Polárky

Zpracování je nezbytné 
pro ochranu životně 

důležitých zájmů subjektu 
údajů nebo jiné fyzické 

osoby
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