
Klub absolventů ČAG z. s. 
se sídlem Třebízského 1010, 370 06 České Budějovice 5, zapsaný ve spolkovém rejstříku 

vedeném u KS v Českých Budějovicích v oddílu L, vložce číslo 5311 

 

Informace o zpracování osobních údajů 

 

Klub absolventů ČAG z. s. (dále též „Klub“) byl založen s posláním sdružovat bývalé 

absolventy Česko-anglického gymnázia s.r.o. (dále jen „ČAG“), podporovat vzdělávací 

cíle ČAG a rozvíjet společenské aktivity a zapojení bývalých i současných studentů ČAG.  

 

Klub absolventů ČAG z. s. jako správce osobních údajů dle Nařízení (EU) 2016/679, 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“), zpracovává 

údaje členů Klubu uvedené v přihlášce ke členství v Klubu: jméno a příjmení, adresa 

trvalého bydliště, korespondenční adresa, telefon, emailová adresa, rok maturity na ČAG, 

to vše z důvodu svolávání k setkáním Klubu či jednotlivých ročníků absolventů, další 

uvedené údaje z důvodu možnosti odborných přednášek či besed o studiu VŠ v ČR 

i zahraničí pro současné studenty ČAG: profese, vystudovaná VŠ/VOŠ, obor, zahraniční 

stáže. Kontaktní údaje jsou uchovávány v Exc. souboru na disku Z vnitřní sítě Česko-

anglického gymnázia s.r.o. a v papírové podobě v uzamčené skříni v ředitelně Česko-

anglického gymnázia s.r.o.. Podléhají tak pravidlům uchování dokumentů Česko-

anglického gymnázia s.r.o.. Přístup k nim mají předsedkyně Klubu, pokladní Klubu 

a ředitelka ČAG (členka Klubu). K emailovým adresám absolventů do r. 2010 v prostředí 

Google Docs má jednorázově přístup pověřený člen Klubu, rozesílající pozvánky na 

setkání Klubu. Uchazeč o členství v Klubu podepisuje na přihlášce svobodný souhlas 

s tímto zpracováním uvedených osobních údajů. Klub absolventů ČAG z. s.  nepředává 

žádné osobní údaje jakýmkoli třetím osobám, ani do zahraničí.  

Na Klub absolventů ČAG z. s.  je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů 

obracet emailem s adresou klubabsolventucag@gmail.com nebo poštou na adrese Klub 

absolventů ČAG z. s., Třebízského 1010/9, 370 06 České Budějovice. Výše uvedenými 

způsoby je možné se v relevantních případech na Klub absolventů ČAG z. s.  obracet za 

účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, 

popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění 

práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na Klub absolventů ČAG z. s.  

obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání 

souhlasu se zpracováním osobních údajů.  

 

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 24.5.2018 


