
INFORMACE A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) 

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“) 

Správce osobních údajů (dále jen „Správce“):   
BK Jaguars Havířov, zapsaný spolek (IČ, ADRESA) 

Informace o zpracování osobních údajů 
Jako zákonný zástupce Sportovce beru na vědomí informaci, že v souvislosti s členstvím Sportovce u 
Správce, je Správce povinen na základě § 3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb., o podpoře sportu (dále jen 
„ZOPS“) zpracovávat tyto osobní údaje: 

 jméno a příjmení Sportovce a jeho zákonného zástupce, 
 datum narození, 
 adresu místa pobytu (u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství). 

Souhlas se zpracováním osobních údajů
 Jako zákonný zástupce Sportovce souhlasím, se zpracováním i těchto osobních údajů: telefonní číslo, 
e-mail a údaj o povolání zákonného zástupce a rodné číslo, aktuální fotografie a další citlivé údaje (o 
zdravotním stavu apod.) Sportovce. 

Právní základ pro zpracování: právní vztah (členství) Sportovce u Správce 

Účely zpracování 
Beru na vědomí a souhlasím, že výše uvedené osobní údaje bude Správce zpracovávat za účelem: 

 výkon práv a povinností vyplývajících z členství u Správce,
 organizace a zabezpečení sportovní činnosti, které se Sportovec v rámci Správce účastní, 
 vedení evidence členské základny a s tím související činnosti (např. žádosti o dotace, 

vyřizování pojištění, apod.), 

 vedení evidence členské základny u spolku Česká unie sportu, z.s., IČ: 00469548, sídlo: 
Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha (dále jen „ČUS“) na základě směrnic ČUS, a s tím 
související činnosti, včetně identifikace na soutěžích. 

Jako zákonný zástupce Sportovce souhlasím, aby Správce zpracovával i tyto osobní údaje: fotografie, 
videa, zvukové záznamy, sportovní výsledky Sportovce za účelem marketingu (zejména v 
propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. 
Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Příjemci osobních údajů 
Beru na vědomí a souhlasím, že výše uvedené osobní údaje bude Správce předávat těmto 
zpracovatelům:

 příslušný sportovní svaz, 
 příslušné okresní sdružení ČUS, SCS ČUS, 
 výkonný výbor a ostatní orgány ČUS,
 orgány veřejné moci (orgány státní správy, samosprávy apod.). 

Doba zpracování 
Beru na vědomí a souhlasím, že výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po 
dobu členství Sportovce u Správce a dále po dobu 10 let po skončení členství nebo ukončení činnosti, 
pro kterou je Sportovec u Správce evidován. 



Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše uvedených osobních údajů se 
Sportovec nemůže stát členem u Správce. 

Práva subjektu osobních údajů   
Beru na vědomí informaci o následujících právech subjektu osobních údajů:

 právo na přístup k osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),
 právo na opravu a doplnění osobních údajů (dle čl. 16 Nařízení), 
 právo na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 

Nařízení, 
 právo na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, 
 právo na přenositelnost osobních údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení, 
 právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů podle čl. 7 odst. 3 Nařízení, 
 právo podat stížnost na zpracování osobních údajů, buď přímo u Správce, nebo se obrátit na 

Úřad pro ochranu osobních údajů podle čl. 77 Nařízení. 

Více informací o právech subjektu osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro 
ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276) 

Prohlašuji, že jsem si text této informace a souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a 
souhlasím s ním. 


