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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
 

Proč Vám předkládáme tuto informaci o zpracování osobních údajů? 

Sportovní klub EWSC Praha, z. s., se sídlem Jaroslava Foglara 1332/6, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, 
IČ: 26642476, vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 14110 (dále jen „Klub“) a Český svaz 
tělesně postižených sportovců z.s., se sídlem Praha 6, Vaníčkova 7, Strahov blok 1, IČ: 48551350, 
vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 1346 (dále jen „ČSTPS“), ve kterém je klub evidován, si 
Vám jako sportovní organizace dovoluje předložit tuto informaci o zpracování osobních údajů. Tato 
informace objasňuje, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost Vašich osobních 
údajů. Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje 
shromažďujeme, jaký k tomu máme zákonný důvod, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je 
získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o 
Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaké je jejich zabezpečení. Seznamte se proto, 
prosím, důkladně s obsahem této informace. 

Klub a ČSTPS jako správci Vašich osobních údajů 

Klub a ČSTPS jsou správci Vašich osobních údajů. Být správcem znamená, že Klub a ČSTPS 
dodržují zásady zpracování osobních údajů a nakládají s Vašimi osobními údaji výhradně v souladu s 
platnou legislativou, rozhodují o účelu a prostředcích zpracování Vašich osobních údajů a zajišťují 
důsledné zabezpečení Vašich osobních údajů.  

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme? 

Vzhledem k tomu, že jste členy Klubu a Klub je základním článkem ČSTPS, je nezbytné, abychom 
zpracovávali Vaše osobní údaje a splnili tak své povinnosti plynoucí z Vašeho členského vztahu k 
nám, zákonné povinnosti sportovní organizace nebo chránili své oprávněné zájmy. 

Jaké osobní údaje zpracováváme? 

Klub a ČSTPS mohou zpracovávat následující kategorie osobních údajů. To neznamená, že bychom 
zpracovávali všechny níže uvedené osobní údaje u každého člena. Upozorňujeme, že příklady 
uvedené v každé kategorii nemusí být vyčerpávající. 

Údaje o Vaší osobě  jméno, příjmení (včetně rodného), titul  
 datum a místo narození, rodné číslo a státní příslušnost 
 rodinný stav 
 u cizího státního příslušníka - číslo cestovního dokladu (včetně názvu 

orgánu, který cestovní doklad vydal), číslo pojištěnce, informaci o 
adrese místa, kde se převážně zdržuje 

 informace uvedené ve Vašem životopisu, máme-li jej od Vás k 
dispozici  

 fotografie, audiovizuální záznamy  

Údaje o Vaší rodině  základní údaje o rodinných příslušnících  
Kontaktní a 
pohotovostní údaje 

 adresa trvalého bydliště a kontaktní adresa, soukromá e-mailová 
adresa, kontaktní telefonní číslo  

 základní údaje o osobě, která je Vaším pohotovostním kontaktem, 
uvedete-li nám tuto osobu 

Údaje o odměnách a 
výhodách 

 informace o vyplacených odměnách, příspěvcích, dotacích či 
benefitech 

Údaje o výkonnosti a 
hodnocení 

 klasifikační třída 
 hodnocení, posouzení a případné záznamy o disciplinárních řízeních 
 informace o průběhu Vaší sportovní činnosti 

Zdravotní údaje  Vaši diagnózu 
 zdravotnickou dokumentaci, kterou nám předložíte v souvislosti 

s prokázáním Vašeho zdravotního stavu k zařazení do příslušné 
kategorie a účasti na soutěžních a jiných sportovních akcích 

Údaje týkající se cest 
na soutěže či jiné 
sportovní akce 

 informaci, zda jste držitelem řidičského průkazu  
 informace o služebních cestách, údaje o rezervacích, číslo pasu, 

doklady (faktury, stvrzenky) z cest na soutěže či jiné sportovní akce a 
příspěvky/náhrady 

 záznamy o způsobu využití technických prostředků, jsou-li Vám 
poskytnuty 

Z jakých důvodů Vaše osobní údaje zpracováváme?  

Vaše osobní údaje Klub a ČSTPS zpracovávají pouze ze zákonných důvodů, které na příkladech 

uvádíme níže.  
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Plnění právní 

povinnosti 

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu ukládá sportovním organizacím 
různé povinnosti, které vyžadují zpracovávat osobní údaje, například pro 
účely vedení rejstříku Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

Plnění smlouvy 
Náš vztah s Vámi je založen na členské smlouvě (tj. členství) uzavřené 
mezi Klubem a Vámi. Pro splnění povinností plynoucích z členství, jako je 
například zajištění účasti na sportovních akcích, musíme zpracovávat Vaše 
osobní údaje. 

Oprávněné zájmy 

správce  

Oprávněným zájmem Klubu a ČSTPS je vykonávat řádně svou činnost. 
Aby zpracování osobních údajů vycházelo z oprávněného zájmu, posuzuje 
Klub a ČSTPS každý případ individuálně. 

Souhlas Ve výjimečných případech a pouze pokud nelze použít žádný z výše 
uvedených zákonných důvodů zpracování osobních údajů, může Klub a 
ČSTPS požádat o Váš výslovný souhlas se zpracováním Vašich osobních 
údajů (například pro marketingové účely či pro použití Vaší zdravotní 
dokumentace). 

Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme? 

Klub a ČSTPS zpracovávají Vaše osobní údaje pro účely, které jsou obecně vymezené níže. 
Upozorňujeme, že vymezení účelů nemusí být vyčerpávající. 

Organizační zajištění 
Vaší sportovní 
činnosti 

 zabezpečení plnění povinností sportovní organizace, které plynou 
z příslušných právních předpisů  

 plnění povinností ve vztahu k Vašemu členství v Klubu 
 zajištění zázemí pro výkon Vaší sportovní činnosti 
 pro předávání Vašich osobních údajů ČSTPS a pořadatelům 

sportovních akcí, kterých se zúčastníte, a to jak v České republice, 
tak v zahraničí  

 pro vyhodnocení Vašich schopností a zdokonalování schopností a 
rovněž hodnocení a posouzení výkonnosti 

 zajistit dodržování interních předpisů, politik či kodexů Klubu i ČSTPS 
 zajištění odměn, příspěvků, dotací a benefitů 

Administrativní účely  pořízení Vaší fotografie za účelem jejího využití na intranetu či 
nástěnce za účelem usnadnění rozpoznání jednotlivých osob 

 zajištění cest na soutěže a jiné sportovní akce 
 zajištění využití technických prostředků využívaných pro sportovní 

činnost, jsou-li poskytnuty 

Marketingové a 
prezentační účely 

 zveřejňování fotografií, příspěvků či audiovizuálních záznamů na 
sociálních sítích, na nástěnkách, internetu a případně i intranetu za 
účelem marketingové propagace a prezentačních účelů 

Povinnosti v oblasti 
organizace účasti na 
soutěžích a jiných 
sportovních akcích 

 zajištění předání zdravotní dokumentace v nezbytném rozsahu pro 
splnění kritérií pro Vaši účast na soutěžích a jiných sportovních 
akcích, a to i do zahraničí, jedná-li se o zahraniční soutěž či sportovní 
akci 

Odkud Vaše osobní údaje získáváme? 

Vaše osobní údaje získáváme zejména přímo od Vás. Dále je získáváme od Vašich trenérů, například 
v případě hodnocení, případně od třetích osob oprávněných s Vašimi osobními údaji nakládat a předat 
nám je. Některé osobní údaje mohou být také automaticky generovány z počítačového, informačního 
nebo podobného systému. 

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme? 

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. 
Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý 
účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje 
zlikvidujeme. Běžně uchováváme Vaše osobní údaje dle povinnosti plynoucí z právních předpisů po 
dobu 10 let ode dne, kdy ukončíte členství v Klubu. Po ukončení Vašeho členství v Klubu si 
ponecháme pouze osobní údaje vyžadované zákonem nebo údaje nezbytných k ochraně našich práv 
v případě skutečného, hrozícího nebo předpokládaného sporu nebo stížnosti či nároku. 

Komu předáváme Vaše osobní údaje? 

Ve většině případů Klub ani ČSTPS nesděluje Vaše osobní údaje nikomu mimo Klub a ČSTPS. 
Osobní údaje zpracovávané podle této informace mohou být ale zpřístupněny oprávněným státním 
orgánům a institucím či jiným subjektům, budou-li pro to splněny podmínky uvedené v právních 
předpisech. Je-li to nutné ke splnění účelu zpracování osobních údajů, nezbytné pro plnění povinností 
Klubu či ČSTPS jako sportovní organizace nebo vyplývá-li to z Vašeho souhlasu, může Klub nebo 
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ČSTPS předat Vaše osobní údaje ke zpracování organizátorům či pořadatelům soutěží či jiných 
sportovních akcí nebo například pro zajištění různých příspěvků, dotací nebo benefitů. Klub i ČSTPS 
budou ve všech případech vynakládat maximální snahu zajistit, že je u těchto třetích osob zavedeno 
vhodné zabezpečení, které zajišťuje adekvátní úroveň ochrany Vašich osobních údajů.  

Jaká jsou Vaše práva? 

Máte právo na to být plně informován o zpracování svých osobních údajů. Máte právo vědět, zda a 
jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a získat od nás informace o účelu a povaze zpracování 
osobních údajů a o příjemcích osobních údajů. Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, 
opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů. Máte právo na výmaz 
osobních údajů v případě, že (i) osobní údaje již nejsou potřebné pro výše uvedené účely, (ii) odvoláte 
svůj souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, (iii) vznesete námitky proti 
zpracování a neexistují pro nás žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) osobní údaje 
byly zpracovány protiprávně, (v) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.  
Máte právo na přenositelnost osobních údajů. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních 
údajů přímo správci, tedy Klubu nebo ČSTPS, a máte právo se obrátit se svou žádostí, stížností či 
jiným podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 
Praha 7, tel. č. pevná linka: +420 234 665 111 (Ústředna), e-mail oficiální: posta@uoou.cz. 

Aktualizace této informace 

Tato informace může být aktualizována, abychom doplnili změny, které nastanou v souvislosti se 
zpracováním Vašich osobních údajů. V takových případech Vás budeme informovat například 
prostřednictvím e-mailu, intranetu nebo webových stránek. Kontrolujte proto pravidelně e-mail, intranet 
či webové stránky, abyste byli seznámeni s poslední verzí informace. 

Kontaktní údaje na správce 

Máte-li dotazy ohledně zpracování svých osobních údajů, obraťte se prosím na zástupce Klubu: Iva 
Zemková, 608 135 272, iva.zemkova@jaguars.cz nebo zástupce ČSTPS: Radka Kučírková 602 179 
011 cstps@cstps.cz. 

 

Verze: 2018_01_GDPR 

Aktualizace: 25. května 2018 

Odpovědná osoba 

za Klub: Iva Zemková, předsedkyně 

za ČSTPS: Radka Kučírková, předsedkyně 
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