
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ/SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM 

OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
 

 

A. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně 

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

směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) 

 

Vás informujeme, že v souvislosti s Vaším členstvím v oddílu/klubu  

Název, adresa, IČO (dále jen „Správce“, nebo „Spolek“) 

SK HIT Hradec Králové, z.s., se sídlem Hradecká 775/115, Třebeš, 500 11 Hradec Králové 

IČO 06652115 

 

a) je Spolek povinen na základě §3e odst. 2 zákona 115/2001 Sb., o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) 

zpracovávat Vaše: 

1. Jméno (jména) a příjmení 

2. rodné číslo 

3. u cizince rovněž datum narození, adresa místa pobytu a státní občanství. 

4. datum, od kdy sportovec nebo trenér začal vykonávat činnost, pro kterou byl u sportovní organizace 

v daném kalendářním roce evidován, 

5. datum, od kdy sportovec nebo trenér přestal vykonávat činnost uvedenou pod bodem 4. 

 

Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem vedení rejstříku sportovních organizací (dále jen „Rejstřík“) a s 

tím souvisejícími činnostmi - žádosti o dotace, apod.  Správcem Rejstříku je podle ZOPS Národní sportovní 

agentura, IČ: 07460121, se sídlem 11800 Praha - Malá Strana, nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 

www.agenturasport.cz, jako ústřední správní úřad ve věcech podpory sportu, turistiky a sportovní 

reprezentace státu. 

 

SK HIT Hradec Králové, z.s., jakožto sportovní organizace, která žádá o podporu ze státního rozpočtu, je 

povinna do Rejstříku bez zbytečného odkladu zapsat Vaše shora uvedené údaje, a to i bez Vašeho souhlasu. 

Právním základem pro zpracování je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, podle kterého lze osobní 

údaje zpracovávat v odpovídajícím rozsahu, pokud zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, 

která se na SK HIT Hradec Králové, z.s. vztahuje, a dále ustanovení § 13c odst. 1 písm. b) zákona č. 133/2000 

Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění, podle kterého lze rodná čísla využívat v případech, kdy tak 

stanoví zákon.   

 

b) bude Spolek zpracovávat Vaše: 

1. jméno (jména) a příjmení 

2. rodné číslo 

3. adresu trvalého bydliště, korespondenční (kontaktní) adresu 

4. u cizince státní občanství 

5. kontaktní údaje, tj. telefonní číslo a e-mail (případně kontaktní údaje zákonného zástupce, tj. jeho 

jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, případně kontaktní adresu, telefonní číslo a e-mail).  

 

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu Správce spočívající v  

- vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi - zajišťování účasti členů na 

soutěžích, dohled nad nezletilými, žádosti o dotace, atd. 



- uplatňování práv či obrana proti nárokům souvisejících s činností, pro jste Správcem evidován/a, 

či souvisejících s Vaším členstvím ve Spolku   

 

Na základě těchto oprávněných zájmů Správce budou Vaše shora uvedené osobní údaje zpracovávány a 

uchovávány 10 let ode dne jejich poskytnutí, dále po dobu Vašeho členství ve Spolku a dále po dobu 10 let 

ode dne zániku Vašeho členství ve Spolku. Při stanovení této 10 leté lhůty se vychází z maximální promlčecí 

lhůty 10 let dle občanského zákoníku pro uplatňování vzájemných práv souvisejících s výkonem činností, 

pro které jste Správcem evidován/a, či souvisejících s Vaším členstvím ve Spolku. 

 

Právním základem pro zpracování je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, podle kterého lze osobní 

údaje zpracovávat v odpovídajícím rozsahu, pokud zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů 

Správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a 

svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě (tedy 

i bez souhlasu subjektu údajů), a dále ustanovení § 13c odst. 1 písm. b) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci 

obyvatel, v platném znění, podle kterého lze rodná čísla využívat v případech, kdy tak stanoví zákon. 

 

Správce dále může předávat Vaše shora uvedené osobní údaje těmto osobám: 

- České asociaci Sport pro všechny, z.s. (dále jen „ČASPV“), IČ: 00551368, se sídlem 15500 Praha 

- Stodůlky, Ohradské náměstí 1628/7    

- příslušnému regionálnímu centru Sport pro všechny (RCSPV) a krajské asociaci SPV 

- České unie sportu, z.s., IČ: 00469548, se sídlem 16900 Praha - Břevnov, Zátopkova 100/2 

- příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS 

- Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., ČASPV, z.s. 

- příslušným svazům zastupujícím jednotlivé sporty (tenis, badminton, beach volejbal) 

- příslušným orgánům státní správy a samosprávy 

 

a to za účelem 

- vedení evidence členské základny ČASPV, 

- vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi, 

- identifikace na soutěžích a vzdělávacích akcích 

 

Poskytnutí shora uvedených osobních údajů je dobrovolné, nikoli povinné (členství ve Spolku je 

dobrovolné). Poskytnutí těchto osobních údajů Spolku za tímto účelem je v tomto směru smluvním 

požadavkem (tj. požadavkem spojeným s Vaší žádostí o členství ve Spolku). V případě odmítnutí poskytnutí 

výše zmíněných osobních údajů se nemůžete stát členem výše zmíněného Spolku, a nemůžete být zařazen 

do kurzu pořádaného daným klubem (např. tenisová škola, badmintonová škola, beach volejbalová škola, 

badmintonový kurz pro dospělé).  Členství ve Spolku je však zcela dobrovolné, nikoli povinné. Pokud se 

rozhodnete o členství ve Spolku nepožádat, nejste povinen žádné osobní údaje poskytnout. 

  



 

 

B. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
Udělením tohoto souhlasu souhlasíte, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracovával Správce 

(SK HIT Hradec Králové, z.s., se sídlem Hradecká 775/115, Třebeš, 500 11 Hradec Králové IČO 06652115) 

tyto Vaše osobní údaje: 

1. Fotografie, videa, zvukové záznamy pořízené v souvislosti s činností spolku SK HIT Hradec Králové, 

z.s., při účasti na pořádaných kurzech, akcích, soutěžích apod., které zachycují Vaší osobu 

2. Sportovní výsledky 

 

za účelem  

• marketingu (zejména uvádění v propagačních materiálech, letácích) 

• prezentace na webu a sociálních sítí (např.: Facebook, Instagram, Twitter apod.) 

• prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech. 

 

Tento souhlas udělujete na dobu 10 let ode jeho udělení, dále na dobu trvání Vašeho členství ve Spolku a 

dále na dobu 10 let ode dne zániku Vašeho členství ve Spolku.  

 

Právním základem pro toto zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas a ustanovení článku 6 odst. 1 

písm. a) Nařízení, podle kterého lze osobní údaje zpracovávat v odpovídajícím rozsahu, pokud subjekt 

údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. 

 

Poskytnutí Vašich osobních údajů Spolku za tímto účelem je smluvním požadavkem a není povinné, a že 

Vaše členství ve Spolku není podmíněno poskytnutím tohoto souhlasu a osobních údajů. 

 

Máte právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování 

vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání tohoto souhlasu můžete učinit 

prostřednictvím oznámení zaslaného Spolku, a to buď v listinné podobě na adresu sídla Spolku nebo e-

mailem na adresu valenta@sportparkhit.cz. 
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C. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ, PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů dle shora uvedených písmen A. a B. máte následující 

práva: 

 

• právo na přístup ke svým osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení) 
 
Máte právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou 
zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k 
následujícím informacím: 
a) účely zpracování; 
b) kategorie dotčených osobních údajů; 
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; 
d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria 

použitá ke stanovení této doby; 
e) existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu 

údajů nebo omezení jejich zpracování, a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; 
f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; 
g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; 
h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v 

těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a 
předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů. 

Máte právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.  
 

• právo na opravu (dle čl. 16 Nařízení) 

Pokud se domníváte, že zpracovávané osobní údaje o Vás jsou nepřesné či neúplné, máte právo 

žádat o jejich opravu či doplnění.́ 

 

• právo na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 

Nařízení, tj.  

- pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány,  

- u údajů zpracovávaných na základě Vašeho souhlasu, pokud odvoláte souhlas s jejich 

zpracováním,  

- pokud byly zpracovány protiprávně,  

- pokud musí být vymazány ke splnění právní povinnosti. 

 

• právo na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení  

 

Máte právo na omezení zpracování Vašich údajů, pokud popíráte přesnost osobních údajů, a to na 

dobu potřebnou k tomu, aby se mohla jejich přesnost ověřit, nebo je zpracování protiprávní a 

odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití, nebo osobní 

údaje již nejsou třeba pro účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu 

právních nároků, nebo jste vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda 

oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody. 

 

• právo na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení 

 

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na Vámi uděleném 

souhlasu, máte právo získat tyto údaje, které vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně 

používaném a strojově čitelném formátu. 



 

• právo na odvolání souhlasu 

 

Pokud je zpracování založeno na Vámi uděleném souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli 

odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který 

byl dán před jeho odvoláním. Odvolání tohoto souhlasu můžete učinit prostřednictvím oznámení 

zaslaného Spolku, a to buď v listinné podobě na adresu sídla Spolku nebo e-mailem na adresu 

valenta@sportparkhit.cz . 

  

• právo vznést námitku 

 

Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných z důvodu oprávněného 

zájmu Správce. V takovém případě dojde k přezkoumání oprávněných zájmů pro zpracování 

osobních údajů.  

 

• právo podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení u dozorového úřadu.  

 

Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 

7, www.uoou.cz. 

 

Dále Vás informujeme, že spolek SK HIT Hradec Králové, z.s. bude Vaše osobní údaje v souvislosti se 

zpracováním Vašich osobních údajů dle shora uvedených písmen A. a B. předávat následujícím 

příjemcům (kategoriím příjemců): 

- Národní sportovní agentura, IČ: 07460121, se sídlem 11800 Praha - Malá Strana, nábřeží Edvarda 

Beneše 128/4, www.agenturasport.cz, 

- Česká asociace Sport pro všechny, z.s. (dále jen ČASPV), IČ: 00551368, se sídlem 15500 Praha - 

Stodůlky, Ohradské náměstí 1628/7    

- příslušná regionální centra Sport pro všechny (RCSPV) a krajské asociace SPV  

- Česká unie sportu, z.s., IČ: 00469548, se sídlem 16900 Praha - Břevnov, Zátopkova 100/2 

- příslušná Okresní sdružení České unie sportu, SCS ČUS 

- Výkonný výbor České unie sportu, z.s., ČASPV, z.s. 

- příslušné svazy zastupující jednotlivé sporty (tenis, badminton, beach volejbal) 

- příslušné orgány státní správy a samosprávy 

- zpracovatelé Vašich osobních údajů, tj. osoby, které spolku SK HIT Hradec Králové, z.s. poskytují 

určité služby, při kterých dochází v rámci shora uvedených účelů ke zpracování Vašich osobních 

údajů. Spolek SK HIT Hradec Králové, z.s. jako správce osobních údajů uzavřel s těmito osobami 

smlouvu o zpracování osobních údajů s náležitostmi dle Nařízení.  

- daňoví, účetní a právní poradci Spolku 

- případní zástupci Vaší osoby (a to jak smluvní, tak zástupci ustanovení na základě rozhodnutí či 

na základě zákona, zejména zákonní zástupci nezletilých osob)  
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