Shromažďování kontaktních údajů návštěvníků bazénu "Drachensee-Freibad" Furth
im Wald za účelem boje proti koronové pandemii v souladu s "Hygienickým konceptem
Sport Bavorského ministerstva vnitra, pro sport a integraci a pro zdraví a péči" ve
spojení s § 9 pátého bavorského nařízení o ochraně před infekcemi z 29. května
Zaznamenávají se kontaktní údaje o jedné osobě za celou domácnost, a sice
- jméno a příjmení
- buď telefonní číslo nebo e-mailovou adresu nebo poštovní adresu (stačí uvést jeden z těchto údajů)
- a čas pobytu.
Kontaktní údaje, datum

datum, hodina
jméno

adresa (alternativně
adresa)

příjmení

může být

uvedeno

telefonní číslo

telefonní číslo nebo e-mailová

e-mailová adresa

Informace o zpracování Vašich údajů podle čl. 13 a 14 o ochraně osobních údajů (GDPR)
Odpovědný za zpracování shromážděných osobních údajů:
Stadtwerke Furth im Wald GmbH & Co. KG, Konrad-Utz-Straße 10, 93437 Furth im Wald
+49 (9973) 8430-0
info@stadtwerke-furth.de
Účel a právní podklad pro zpracování dat
Účel : Zpětná sledovatelnost infekcí s COVID-19
Právním podkladem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR (zpracování osobních údajů
za účelem ochrany životně důležitých zájmů subjektu nebo jiné fyzické osoby). Patří sem také
zpracování osobních údajů za účelem sledování epidemií a jejich šíření.
Dalším právním podkladem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR ve spojení s § 9 odst.
9 páté Bavorské vyhlášky o prevenci infekce a s č. 6 mimo jiné ve spojení s č. 4 písm. b) Rámcové
hygienické koncepce Sport (společné oznámení Bavorského ministerstva vnitra pro sport a integraci a
pro zdraví a péči ze dne 29. května 2020, číslo spisu G51b-G8000-2020 / 122-346). Tato ustanovení
vyžadují, aby provozovatel sportovních zařízení a venkovních bazénů shromažďoval a zpracovával
údaje.
Příjemce shromážděných kontaktních údajů
Shromážděné údaje lze předat pouze na žádost odpovědných zdravotnických orgánů, aby bylo možné
sledovat možné cesty infekce.
Doba uchování
Kontaktní údaje budou uchovávány po dobu jednoho měsíce a poté zničeny.
Vaše práva v souvislosti se zpracováním vašich údajů
Podrobný přehled svých práv naleznete na webových Stadtwerke Furth im Wald:
www.stadtwerke-furth.de

