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Informace o zpracování osobních údajů  

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) 

 

Orientační klub Chrastava, z.s. (dále jen klub) zpracovává osobní údaje svých členů jako správce dle 

čl. 4 odstavce 7 Nařízení nebo jako zpracovatel dle čl. 4 odstavce 8 Nařízení.  

 

Osobní údaje nezbytné pro členství v klubu 

Každý člen klubu musí poskytnout osobní údaje nejméně v rozsahu: 

1 jméno a příjmení, 

2 datum narození, 

3 adresu trvalého pobytu nebo korespondenční adresu (dále jen adresa); u cizince adresu místa, 

kde se převážně zdržuje, a státní příslušnost. 

Ve vztahu k těmto údajům je klub správcem. Údaje zpracovává z důvodu nezbytnosti znát identitu 

členů, které sdružuje, na základě obecných ustanovení občanského zákoníku. V případě žádosti o 

poskytování finančních prostředků od státu musí tyto základní údaje poskytnout do registru na základě 

§ 3a odst. 3 písm. d) zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu.  

Bez sdělení těchto základních identifikačních údajů se nelze stát členem klubu.  

 

Osobní údaje nezbytné pro registraci sportovce u ČSOS 

Každý člen klubu, který se chce účastnit sportovních akcí a závodů v orientačních sportech, by měl být 

registrován u Českého svazu orientačních sportů, Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6, IČO 00548677, e-

mail csos@orientacnisporty.cz (dále jen ČSOS).  

Registraci provádí klub jako člen ČSOS na základě vnitřních předpisů ČSOS, konkrétně Směrnice pro 

evidenci a registraci v ČSOS. Klub je ve vztahu k takovým údajům jejich zpracovatelem. Pro registraci 

sportovce u ČSOS je nezbytné poskytnout nad rámec základních údajů pro klub osobní údaje v rozsahu: 

1 registrační číslo pro jednotlivé orientační sporty, 

2 číslo průkazu SI, 

3 rodné číslo 

V případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů nemůže být dotyčný registrován jako 

závodník u ČSOS. U zpracování těchto dat není potřeba výslovného souhlasu sportovce, data jsou 

zpracovávána na základě plnění povinnosti ČSOS vůči závodníkovi vyplývající z předmětu činnosti svazu 

(čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) Nařízení). 
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Další osobní údaje zpracovávané v souvislosti s činností klubu 

Při sportovní činnosti vznikají další kategorie osobních údajů v podobě výsledků ze závodů a 

sportovních soutěží, získané závodní licence, kvalifikační třídy trenéra a kvalifikační třídy rozhodčí. Tyto 

údaje jsou zpracovávány na základě plnění povinnosti ČSOS vůči závodníkovi vyplývající z předmětu 

činnosti ČSOS (čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) Nařízení). 

 

Výsledky 

Klub, není-li přímo zpracovatelem výsledků, získává je z veřejně dostupného zdroje od ČSOS, avšak k 

jejich uchovávání a dalšímu využití vyžaduje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení souhlas členů 

klubu, jichž se týkají. 

 

Získaná závodní licence 

Získaná závodní licence je jedním z povinných údajů přihlášky k závodu dle pravidel příslušného 

orientačního sportu. Údaj je získáván ze svazového informačního systému ORIS. Bez tohoto údaje nelze 

člena klubu přihlásit do závodu. Tyto údaje jsou zpracovávány na základě plnění povinnosti vůči ČSOS 

vyplývající z předmětu činnosti ČSOS (čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) Nařízení). 

 

Kvalifikační třída trenéra a rozhodčí 

Údaj o funkci trenéra je jedním z požadovaných údajů dle ustanovení zákona č. 115/2001 Sb., o 

podpoře sportu (§ 3a odst. 3 písm. d) Údaj je důležitý i pro organizaci sportovní činnosti klubu, 

organizování tréninků a soustředění. Klub jej proto zpracovává na základě uložené právní povinnosti 

ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c), písm. f) Nařízení. 

Údaj o kvalifikační třídě rozhodčích je důležitý pro naplňování účelu sportovního klubu, zejména při 

organizování a pořádání závodů v orientačních sportech. Zpracování těchto údajů se děje na základě 

čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. 

 

Kontaktní údaje 

Kontaktními údaji se rozumí telefon a e-mail. Kontaktních údajů může být i více (telefon domů, do 

zaměstnání, mobilní telefon…) Zpracování těchto údajů závisí na jejich dobrovolném poskytnutí členy 

klubu. E-mail je však nezbytný, chce-li člen získat svůj individuální přístup do svazového systému ORIS. 

Dále jsou výhodou pro rychlou komunikaci mezi členy klubu za účelem organizování sportovních i 

společenských akcí, sjednávání společné dopravy a vůbec informovanost v rámci klubu o aktuálních 

událostech. Ke zpracování těchto údajů je třeba ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení souhlas. 
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Fotografie, zvukové a obrazové záznamy, geolokační údaje 

Při závodech a sportovních soutěžích jsou běžně pořizovány fotografie a videozáznamy závodníků, 

rozhovory s účastníky apod. Za účelem běžného zpravodajství je zachycování projevů osobní povahy 

povoleno ustanovením § 89 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pro jiné než vědecké, umělecké 

účely nebo tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství, lze takové údaje pořizovat a 

zpracovávat pouze se souhlasem čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. 

Se souhlasem členů klub využívá výše uvedené údaje k propagaci své činnosti při prezentaci na 

členských schůzích, v klubovém časopise, v kronice, na veřejné klubové vývěsce a na klubových 

internetových stránkách.  

Geolokační údaje jsou pořizovány z GPS zařízení členů při závodech nebo trénincích. Slouží 

k porovnávání postupů na tréninkových nebo závodních tratích. Jejich vyhodnocování mezi závodníky 

navzájem a zejména trenéry je důležitým prvkem zlepšování orientačních dovedností. Jejich 

poskytování a zpracování je vázáno na souhlas člena dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. 

 

Zabezpečení osobních údajů 

Data v rozsahu jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, státní příslušnost (u 

cizinců), registrační číslo, číslo průkazu SI, kontaktní e-mail a telefon, kvalifikační třída trenéra, 

kvalifikační třída rozhodčích jsou uložena v elektronické podobě v klubovém přihláškovém systému 

s přístupem přes login a heslo podle stupně oprávnění.  

V listinné podobě jsou osobní údaje uchovávány u pověřeného člena výkonného výboru klubu a 

zabezpečeny uzamčením.  

Přístup k osobním údajům v listinné podobě mají pouze pověření členové výkonného výboru  

Přístup k osobním údajům v elektronické podobě mají přes přihláškový systém 

 Běžný přihlášený uživatel-  vidí po přihlášení veřejně dostupná data a svá neveřejná data, která 

může aktualizovat, měnit případně i vymazat. 

 Klubový administrátor – vidí po přihlášení veřejně dostupná data a neveřejná data členů 

klubu, která může aktualizovat, měnit případně i vymazat. 

 Pověřený člen výkonného výboru - vidí po přihlášení veškerá data, která může aktualizovat, 

měnit případně i vymazat. 

Fotografie z jednotlivých sportovních či klubových akcí jsou bez komentářů a popisků ukládány na 

internetovou fotogalerii http://www.rajce.idnes.cz/  

Obrazové a zvukové záznamy bývají pořizovány výjimečně a jsou určeny zpravidla pro jednorázové či 

krátkodobé využití a po naplnění účelu pořízení nejsou klubem dále uchovávány.  
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Geolokační údaje jsou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení konkrétního tréninku či závodu a 

klubem nejsou dále uchovávány. 

 

Poskytování osobních údajů 

Klub na základě svého členství ve sportovních svazech a povinností z toho vyplývajících poskytuje výše 

uvedené nezbytné osobní údaje sportovním svazům k registraci aktivních závodníků a prokázání 

členské základny za účelem financování své činnosti z veřejných zdrojů. 

 

Zveřejňování osobních údajů 

Klubem jsou zveřejňovány v rámci naplňování jeho činnosti zejména dle čl. II bodu 1. písm. g) stanov 

informace o sportovních akcích, významných sportovních výsledcích jeho členů formou článků v tisku, 

oznámení v klubové vývěsce a na veřejně přístupných klubových internetových stránkách. 

Na veřejně přístupných stránkách je veden i seznam členů v rozsahu jména, příjmení a registračního 

čísla. 

V elektronickém přihláškovém systému jsou evidovány a po přihlášení přes přihlašovací jméno a heslo 

zobrazeny osobní údaje členů v rozsahu: jméno a příjmení, registrační číslo, číslo průkazu SI, závodní 

licence, e-mail, rozsah oprávnění k činnostem v přihláškovém systému, datum narození, adresa, 

telefonické kontakty. 

Jednou ročně je v klubovém časopise určeném členům klubu vydáván jako volná příloha tištěný 

seznam, v němž jsou publikovány údaje v rozsahu jméno a příjmení, titul, registrační číslo, závodní 

licence, adresa, telefonické kontakty domů, do zaměstnání, kvalifikační třída trenéra, e-mail, tel. číslo 

mobilního telefonu, číslo průkazu SI. 

K publikaci konkrétních údajů v seznamu členů je třeba souhlas člena dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. 

(Pozn. Osobní údaje poskytované ČSOS zveřejňuje i svaz v systému ORIS v nezbytném rozsahu ve 

startovních a výsledkových listinách jednotlivých sportovních akcí. Startovní listina obsahuje 

z poskytnutých údajů jméno a příjmení, číslo SI, registrační číslo, závodní licenci, kategorii a klub 

závodníka. Výsledková listina kategorii, jméno a příjmení, registrační číslo, závodní licenci, klub.) 

 

Doba uchovávání osobních údajů 

Na základě oprávněného zájmu klubu jako správce a podle § 3a odst. 6 a 7 zákona č. 115/2001 Sb., o 

podpoře sportu, budou osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími 

činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy člen přestane vykonávat činnost, 

pro kterou je klubem evidován. 
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Práva člena klubu k osobním údajům 

Každý člen klubu má dle Nařízení následující práva: 

 mít přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 Nařízení /právo na potvrzení o zpracovávání 

konkrétních osobních údajů, jejich zdroji, rozsahu, právním základu a účelu zpracování/, 

 na opravu údajů dle čl. 16 Nařízení/ právo na opravu nepřesných údajů bez zbytečného 

odkladu/, 

 na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody dle čl. 17 

Nařízení /odpadl-li účel zpracování, byl-li odvolán souhlas a neexistuje jiný právní důvod 

zpracování, nebo byly-li údaje zpracovány protiprávně/, 

 na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení /zpracování pouze se 

souhlasem s výjimkou uložení, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, 

z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů veřejného zájmu EU 

nebo některého členského státu EU, popíráte-li přesnost osobních údajů, odmítáte-li výmaz 

osobních údajů, údaje již nejsou zapotřebí pro původní účel, ale ještě je nelze odstranit 

z právních důvodů nebo dosud nebylo rozhodnuto o vaší námitce proti zpracování/, 

 na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení /právo na získání údajů o 

své osobě od správce ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a na 

právo předat tyto informace jinému správci/, 

 odvolat Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení /právo odvolat souhlas se zpracováním údajů, 

které jsou zpracovány pouze na základě souhlasu, 

 podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení k dozorovému úřadu /Úřad pro 

ochranu osobních údajů. 
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