
Ochrana osobních údajů 
Rádi bychom vás informovali, že ochrana a zpracování osobních údajů se řídí Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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“). 

Je naší prioritou chránit Vaše soukromí a Vaše osobní údaje a informace o dalších 
fyzických osobách. 

Účelem této webové stránky je informovat vás o tom, jaké osobní údaje zpracováváme 
v souvislosti s členstvím v oddíle atletiky - Atletika Stará Boleslav, z.s., z jakých titulů, za 
jakým účelem a jakým způsobem, kdo další může zpracovávat vaše osobní údaje, kde a 
jak můžete získat informace o zpracovávaných osobních údajích a jaká jsou vaše práva v 
oblasti ochrany osobních údajů. 

Kdo je správcem osobních údajů? 

Atletika Stará Boleslav, z.s., IČO: 16555082, se sídlem Houštka 375/3, Stará Boleslav, 
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.  

Kontakt na správce: +420 326 911 826. 

Kdo jsou subjekty osobních údajů? 

Subjekty osobních údajů jsou členové oddílu na základě přihlášky do oddílu atletiky - 
Atletika Stará Boleslav, z.s. (dále také jako „atleti“). Rovněž můžeme zpracovávat osobní 
údaje zákonných zástupců atletů mladších 18 let, kteří vyplnili přihlášku do oddílu.  

Z jakého titulu zpracováváme osobní údaje? 

Údaje jsou zpracovány na základě uděleného souhlasu nebo je zpracování nezbytné pro 
splnění smlouvy, jejíž je atlet smluvní stranou (účast na tréningu, závodech, soustředění, 
dalších akcích ASB), a/nebo pro plnění zákonných povinností, zejména podle zákona 
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu 

Titul ke zpracování může být navíc založen na našem oprávněném zájmu, zejména za 
účelem finančního vypořádání. 

Pro možnost využití rodného čísla je vyžadován souhlas podle § 13a písm. g) ve spojení 
s § 13c písm. d) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně 
některých zákonů. 

Jaký je účel zpracování? 



Účelem zpracování osobních údajů je především vedení evidence členské základny a s 
tím souvisejícími činnostmi, např. kontaktování atleta či zákonného zástupce v souvislosti 
s činností oddílu, úraz při činnosti, sdělení údajů orgánům veřejné správy při čerpání 
finančních prostředků z jejich prostředků.   

Správce má dále zájem zpracovávat osobní údaje atleta pro účely, pro které je potřeba 
souhlas. Souhlas je udělován v přihlášce atleta. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné (není 
podmínkou pro přijetí do oddílu atletiky). Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat, a to 
sdělením správci.  

Souhlas k použití fotografií, audio a audiovizuálních materiálů je poskytován pro účely 
prezentace na veřejně dostupných nástěnkách, webových stránkách: www.houstka.com 
a sociálních sítích. Dále může být poskytnut souhlas s použitím osobních údajů v rozsahu 
jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, sportovní výsledky pro marketingové 
účely. 

Zpracování údajů o zdravotním stavu, které patří do zvláštní kategorie osobních údajů dle 
čl. 9 odst. 1 Nařízení, je vykonáváno na základě uděleného souhlasu. Ke zpracování 
těchto údajů může dojít také v souladu s čl. 9 odst. 2 Nařízení, pokud je nutné pro výkon 
právních nároků při uplatnění nároků z pojistné smlouvy či pro ochranu životně důležitých 
zájmů atleta při úrazu. 

Jaké osobní údaje zpracováváme? 

Jméno a příjmení atleta, datum narození, rodné číslo, e-mail a/nebo telefonní číslo a 
adresu bydliště atleta. V případě udělení souhlasu dále zpracováváme fotografie, audio a 
audiovizuálních materiály zachycující atleta v souvislostí s činností oddílu. Dále můžeme 
zpracovávat údaje o zdravotním stavu, které patří do zvláštní kategorie osobních údajů 
dle čl. 9 odst. 1 Nařízení.  

V případě osob mladších 18 let zpracováváme údaje zákonného zástupce, a to konkrétně 
jméno a příjmení, telefon a/nebo e-mail. 

Pro dotační účely máme povinnost dle zákona zpracovávat následující údaje: jméno, 
popřípadě jména, příjmení a rodné číslo atleta evidovaného ve sportovní organizaci; v 
případě cizinců rovněž datum narození, adresa místa pobytu a státní občanství. 

Pokud jsme osobní údaje nezískali přímo od subjektů údajů, nýbrž prostřednictvím třetí 
strany, zaznamenáváme také tento zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí. 

Nepoužíváme automatizované rozhodování ani profilování ve vztahu k osobním údajům. 

Kdo jsou příjemci a zpracovatelé osobních 
údajů? 

Osobní údaje mohou být v omezeném rozsahu zpřístupněny jiným osobám, a to 
příslušnému regionálnímu sdružení České unie sportu, Výkonnému výboru České unie 
sportu, Pojišťovně nebo příslušným orgánům státní správy a samosprávy.  

http://www.houstka.com/


Vaše osobní údaje nepřenášíme do třetí země (tj. mimo EU nebo EHP) nebo do 
mezinárodní organizace, ledaže nás atlet (zákonný zástupce) k tomuto výslovně 
neinstruuje, nebo k tomu máme zákonnou povinnost nebo existuje rozhodnutí vládního 
nebo zahraničního orgánu, který je vůči nám na území České republiky vykonatelný a jsme 
povinni jej dodržovat. 

Jak dlouho ukládáme osobní údaje? 

Osobní údaje shromážděné v souvislostí s členstvím v oddíle uchováváme po dobu trvání 
účinků práv a povinností z členského vztahu ke sportovnímu oddílu.  

Po uplynutí výše uvedené lhůty mohou být osobní údaje uchovávány – v případě 
probíhajícího soudního nebo správního řízení, kontroly či vyšetřování – po dobu nezbytnou 
pro ochranu oprávněných zájmu správce.  

Osobní údaje mohou být dále zpracovávány po dobu nutnou pro účely archivování podle 
příslušných obecně závazných právních předpisů, zejména v souvislosti s dotacemi a 
daňovými povinnostmi. 

Po uplynutí doby uchovávání jsou všechny osobní údaje bezpečně zničeny nebo vráceny 
atletovi (jeho zákonnému zástupci). 

Ohlašování případů porušení zabezpečení 
osobních údajů dozorovému úřadu 

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít 
za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, máme povinnost oznámit 
Vám toto porušení bez zbytečného odkladu. 

Dále máme povinnost bez zbytečného odkladu oznámit příslušnému orgánu porušení 
zabezpečení osobních údajů. 

Práva subjektů údajů 

Podle Nařízení mají subjekty údajů určitá práva vzhledem k našemu zpracovávání 
osobních údajů. Tyto jsou: 

• Právo na přístup: Máte právo od nás získat potvrzení o tom, zda se osobní údaje, které 
se vás týkají, zpracovávají či ne, a pokud je tomu tak, přístup k těmto osobním údajům a 
informacím podle čl. 15 Nařízení. 

• Právo na opravu: Máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich 
opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo na odvolání souhlasu se 
zpracováním osobních údajů. V některých případech máte právo na doplnění vašich 
osobních údajů, pokud jsou neúplné, a to dle čl. 16 Nařízení. 

• Právo být zapomenut: Máte právo z důvodů uvedených v čl. 17 Nařízení na vymazání 
vašich osobních údajů, např. pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou pro výše 
uvedené účely nezbytné. 



• Právo na omezení zpracování: Máte právo z důvodů uvedených v čl. 18 Nařízení na to, 
abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, např. pokud byste popírali přesnost 
svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních 
údajů ověřit. 

• Právo na oznámení: Pokud jste uplatnili své právo na opravu, právo na zapomnění nebo 
právo na omezení zpracování, oznamuje správce tyto změny jednotlivým příjemcům 
v souladu s čl. 19 Nařízení. 

• Právo na přenositelnost dat: Máte právo z důvodů uvedených v čl. 20 Nařízení získat 
vaše osobní údaje a předat tyto údaje jinému správci. 

• Právo na námitku: Máte právo z důvodů uvedených v čl. 21 Nařízení vznést námitku proti 
zpracování, a to na základě pochyb o nezbytnosti zpracování pro provedení úkolu 
prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, která je nám svěřena, 
nebo na základě našich oprávněných zájmů. 

• Právo podat stížnost: Pokud si myslíte, že vaše práva podle Nařízení byla porušena, 
máte všeobecné právo podat stížnost u orgánu dozoru, kterým je Úřad pro ochranu 
osobních údajů – e-mail posta@uoou.cz. 
 

mailto:posta@uoou.cz

