
Příloha - Popis účelu zpracování, rozsahu zpracování a doby zpracování osobních údajů svazem 

 

Čl. 1 

Popis kategorií subjektů údajů 

 

Svaz zpracovává osobní údaje následujících kategorií subjektů údajů: 

a) jednotlivých členů oddílů či klubů, jež jsou členy svazu, včetně trenérů, rozhodčích, funkcionářů  

a organizačně technických pracovníků (dále společně jen jako „členové oddílů“), 

b) žáků a studentů škol, jež se zúčastní soutěží (závodů) pořádaných svazem (dále společně jen jako 

„studenti“), 

c) zaměstnanců svazu (dále jen „zaměstnanci“), 

d) členů oddílů, zaměstnanců, spolupracujících osob a dalších osob, které navštíví monitorované prostory 

svazu (dále jen „osoby v monitorovaných prostorech“). 

 

Čl. 2 

Popis kategorií osobních údajů 

 

Svaz zpracovává následující kategorie osobních údajů. 

1) U členů oddílů jsou zpracovávány: akademický titul, jméno, příjmení, adresa bydliště, místo narození, 

telefon, telefon zákonného zástupce, e-mailová adresa, e-mailová adresa zákonného zástupce, rodné 

číslo, datum narození, pohlaví, státní příslušnost, EAN, EAN 2, velikost oblečení, velikost obuvi, 

velikost chodidla, výška, hmotnost, rodné příjmení, informace o typu členství, informace o zařazení do 

ČPTM/RSC, informace o registraci, informace o oddílu, informace o platnosti registrace, informace  

o zákazu činnosti, datum lékařské prohlídky, informace o hostování (včetně historie), historie registrace 

a přestupů, fotografie; sportovní výkony, pořadí v závodech, reakce na startovních blocích, získané body, 

informace o osobním rekordu, informace o rekordu sezóny, dráha/pořadí startu, hlavní a vedlejší 

disciplíny (včetně historie), výkony, plány na výkon, výkonnostní skupina, plány výcvikových táborů, 

osobní trenér. U trenérů jsou mimo výše uvedené dále zpracovávány následující osobní údaje: trenérská 

třída, platnost kvalifikace, datum školení, historie školení, specializace. U rozhodčích jsou mimo výše 

uvedené dále zpracovávány následující osobní údaje: informace o příslušnosti ke krajskému atletickému 

svazu, platnost kvalifikace, rozhodcovská třída, číslo průkazu, specializace, informace o instruktorovi.  

U funkcionářů a organizačně technických pracovníků jsou mimo výše uvedené dále zpracovávány 

následující osobní údaje: pozice funkcionáře a typ jeho funkce a pozice organizačně technického 

pracovníka. 

2) U studentů jsou zpracovávány: jméno, příjmení, datum narození, příslušnost ke škole, sportovní výkony, 

pořadí v závodech. 

3) U zaměstnanců jsou zpracovávány: 

a) jméno, příjmení, všechna dřívější příjmení, datum narození, místo narození a místo trvalého pobytu, 

rodné číslo, číslo občanského průkazu, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, 

b) žádost uchazeče o zaměstnání, zápočtový list od předcházejícího zaměstnavatele, osobní dotazník, 

životopis, fotokopie dokladu o dosaženém vzdělání, doklady o dalším vzdělání, vyjádření lékaře ke 

zdravotní způsobilosti zaměstnance, 

c) pracovní smlouva, pověření či dohoda o práci konané mimo pracovní poměr a jejich dodatky  

a změny, případně dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování či dohoda  

o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí, 

d) hodnocení zaměstnance, změna pracovního zařazení, upozornění na nedostatky v práci, stížnosti 

zaměstnance a jejich vyřízení, včetně námitek a dotazů ve vztahu k osobním údajům a jejich 

vyřízení, 

e) mzdový výměr, evidence o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, evidence záloh, evidence daní 

z příjmů ze závislé činnosti, evidence příspěvků na zdravotní a sociální pojištění, evidence jiných 

pojištění, evidenční list pro důchodové zabezpečení, půjčky a výpomoci, informace o exekucích 

prováděných srážkami ze mzdy, 
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f) evidence pracovní doby, evidence práce přesčas, evidence pracovní pohotovosti, evidence noční 

práce, evidence nepřítomnosti v práci, evidence pracovní neschopnosti, evidence o dovolené na 

zotavenou. 

4) U osob v monitorovaných prostorech je zpracovávána vizuální podoba subjektu údajů ve formě video 

záznamu snímaného kamerovým zařízením svazu. 

 

Čl. 3 

Účely zpracování osobních údajů 

 

1) Osobní údaje členů oddílůjsou zpracovávány svazem společně se sportovním oddílem na základě 

smlouvy o společném zpracování osobních údajů dle čl. 26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen 

„nařízení“). Účely společného zpracování osobních údajů členů oddílů jsou následující: 

a) evidence členství člena oddílu či jiné účasti člena oddílu na sportovním oddílu a související evidence 

v rámci svazu, včetně vedení uživatelských účtů člena oddílu v rámci webových portálů svazu, 

možnosti člena oddílu kontaktovat, potřeby identifikace člena oddílu při vstupu do střežených 

prostor svazu (zejména vyhrazených sportovišť) a dále včetně evidence a vyhodnocování sportovní 

výkonosti člena oddílu a s tím související poskytované finanční podpory, 

b) evidence a zveřejňování sportovních výsledků člena oddílu (včetně evidence účasti na sportovních 

soutěžích a vedení sportovních statistik), 

c) marketing, včetně zasílání obchodních sdělení některým ze správců či třetími osobami. 

2) Osobní údaje studentů jsou zpracovávány svazem společně se školou na základě smlouvy o společném 

zpracování osobních údajů dle čl. 26 nařízení. Účelem zpracování osobních údajů studentů je evidence  

a zveřejňování sportovních výsledků studentů (včetně evidence účasti na sportovních soutěžích a vedení 

sportovních statistik). 

3) Účely zpracování osobních údajů u zaměstnanců jsou následující: 

a) zpracování je nezbytné pro plnění obsahu pracovněprávního vztahu na základě smlouvy uzavřené 

mezi zaměstnancem a svazem jako zaměstnavatelem, 

b) zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na svaz vztahují, a to konkrétně 

zejména ke splnění povinností uložených svazu jako správci - zaměstnavateli obecně závaznými 

právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 48/1997 Sb., 

o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů, zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákonem  

č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 

4) Účelem zpracování osobních údajů osob v monitorovaných prostorech v souvislosti s kamerovým 

systémem je ochrana majetku svazu. 

 

Čl. 4 

Kategorie příjemců osobních údajů 

 

1) Příjemci osobních údajů členů oddílů budou zpracovatelé osobních údajů (zajišťující zpracování 

osobních údajů v souladu se smlouvou o zpracování osobních údajů a na základě pokynů svazu) a jiní 

správci osobních údajů, a to konkrétně: 

a) osoby zajišťující technické služby pro svaz (zejména subjekty zajišťující provoz informačních 

systémů a ukládání dat souvisejících s provozem svazu, včetně správy software a webových stránek), 

b) trenéři či rozhodčí, včetně osob, v rámci kterých trenéři či rozhodčí působí, 

c) subjekty zabývající se statistikou, zpravodajstvím nebo publicistikou, 

d) subjekty zajišťující organizační či statistické služby pro svaz, 
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e) orgány veřejné moci zejména v souvislosti s poskytovanými dotacemi (kupříkladu Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky) a Český olympijský výbor, 

f) osoby zajišťující marketingové služby pro svaz, 

g) Evropská atletická asociace (European Athletic Association - EAA), 

h) marketingoví partneři svazu. 

2) Příjemci osobních údajů studentů budou zpracovatelé osobních údajů (zajišťující zpracování osobních 

údajů v souladu se smlouvou o zpracování osobních údajů a na základě pokynů svazu) a jiní správci 

osobních údajů, a to konkrétně: 

a) osoby zajišťující technické služby pro svaz (zejména subjekty zajišťující provoz informačních 

systémů a ukládání dat souvisejících s provozem svazu, včetně správy software a webových stránek), 

b) subjekty zabývající se statistikou, zpravodajstvím nebo publicistikou, 

c) subjekty zajišťující organizační či statistické služby pro svaz, 

d) orgány veřejné moci (kupříkladu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky). 

3) Příjemci osobních údajů zaměstnanců budou zpracovatelé osobních údajů (zajišťující zpracování 

osobních údajů v souladu se smlouvou o zpracování osobních údajů a na základě pokynů svazu) a další 

správci, a to konkrétně: 

a) orgány finanční či sociální správy či jiné příslušné správní orgány, 

b) zpracovatelé osobních údajů zajišťující pro svaz personalistické služby a mzdové účetnictví, 

c) osoby zajišťující technické služby pro svaz (společnosti zajišťující ukládání dat souvisejících  

s provozem svazu). 

4) Příjemci osobních údajů osob v monitorovaných prostorech budou zpracovatelé osobních údajů 

(zajišťující zpracování osobních údajů v souladu se smlouvou o zpracování osobních údajů a na základě 

pokynů svazu) a jiní správci osobních údajů: 

a) osoby zajišťující technické, či organizační činnosti pro svaz v souvislosti s provozem kamerového 

systému, přičemž technickou správu a provoz kamerového systému zajišťuje CMS-SERVICE s.r.o., 

se sídlem U přehrady 2085/65, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ: 22796614, 

b) orgány státní správy a samosprávy, zejména orgány činné v trestním řízení a správní orgány pro 

účely přestupkového řízení. 

5) Svaz nepředává a nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země, a to s výjimkou: 

a) předání Evropské atletické asociaci do Švýcarska a 

b) předání omezeného rozsahu osobních údajů členů oddílů a studentů do Spojených států amerických 

společnosti The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp po dobu, kdy bude společnost The 

Rocket Science Group LLC certifikovanou osobou v rámci štítu EU-USA na ochranu soukromí ve 

smyslu prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 vydaného podle 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované 

štítem EU-USA na ochranu soukromí. Konkrétně se jedná o předání následujících osobních údajů 

členů oddílů a studentů: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, informace o zprávách 

elektronické pošty zasílaných subjektům údajů a s tím související statistické informace. 

 

Čl. 5 

Plánované lhůty pro výmaz osobních údajů 

 

1) Osobní údaje členů oddílů zpracovávané pro účely evidence členství či jiné účasti ve sportovním oddílu 

dle čl. 3 odst. 1 písm. a) budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností z členského 

vztahu ke sportovnímu oddílu a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně 

závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. 

2) Osobní údaje členů oddílů zpracovávané pro účely evidence a zveřejňování sportovních výsledků dle  

čl. 3 odst. 1 písm. b) budou zpracovávány po dobu trvání oprávněného zájmu svazu či třetí osoby, 

nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. 

3) Osobní údaje členů oddílů zpracovávané pro účely marketingu dle čl. 3 odst. 1 písm. c) budou 

zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností z členského vztahu ke sportovnímu oddílu, 

nejdéle však do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tento účel. 
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4) Osobní údaje studentů budou zpracovávány po dobu trvání oprávněného zájmu svazu či třetí osoby, 

nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. 

5) Osobní údaje zaměstnanců budou zpracovávány: 

a) v případě zpracování za účelem plnění právních povinností svazu dle obecně závazných právních 

předpisů po dobu plnění práv a povinností vyplývajících z obsahu pracovněprávního vztahu dle 

příslušných právních předpisů, 

b) v případě zpracování za účelem plnění smluvního vztahu (obsahu pracovněprávního vztahu) mezi 

zaměstnancem a svazem po dobu trvání účinků práv a povinností z příslušné smlouvy, 

c) po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných předpisů. 

6) Osobní údaje osob v monitorovaných prostorech jsou zpracovávány po dobu uchovávání kamerového 

záznamu svazem, přičemž tento bude uchováván nejdéle po dobu 168 hodin. 


