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Atletika Litvínov, z.s. 
Se sídlem Okružní 415, Meziboří, PSČ 435 13 
 
 

Vážení sportovní přátelé – atleti, trenéři, funkcionáři, sympatizanti, děti z atletické přípravky a 
zákonní zástupci dětí do 15  let, také náš zapsaný spolek Atletika Litvínov je povinen zavést pravidla 
Ochrany osobních údajů, podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. K tomuto účelu 
jsme ve výboru spolku přijali opatření, která tímto zveřejňujeme na jeho oficiálních www stránkách. 

 
Nejdůležitějšími dokumenty upravujícími zacházení s osobními údaji v našem spolku jsou: 
 
1) METODICKÝ POKYN – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJ Ů; 
2) INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů; 
3) SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (Listina souhlasu). 

 
Plné znění výše jmenovaných dokumentů zveřejňujeme v následujícím textu. Osobní údaje 

budeme nadále využívat pouze v souvislosti se sportovní činností spolku. Například: 
a)   ke zveřejňování atletických výsledků; 
b)   plateb členských příspěvků; 
c)   plateb a přeplatků úhrady nákladů soustředění; 
d)   tiskových a elektronických informací prezentace spolku; 
e)  k vyrozumění rodičů o plánovaných či nečekaných událostech; 
f)  v podkladech nezbytné komunikace se sportovními svazy; 
g) v žádostech o finanční dotace na podporu sportovní činnosti apod.   
 
Od jednotlivců či jejich zákonných zástupců musíme vyžádat písemný souhlas se zpracováním 

osobních údajů. Aktivní závodníci nad 15 let budou k podpisu souhlasu vyzváni na trénincích nebo při 
atletických soutěžích. Zákonné zástupce dětí oslovíme na trénincích a prostřednictvím trenérů. 
Sympatizanty se pokusíme zajistit operativně a to včetně výzvy k zaslání elektronického souhlasu.  

 
K osobním údajům budeme přistupovat s nezbytnou obezřetností. Výbor spolku žádá všechny své 

členy o shovívavost a aktivní přístup k udělení souhlasu. 
  
 
 
 
       Ing. Jitka   V a j c o v á  
     předsedkyně sportovního spolku Atletika Litvínov, z.s. 

 
 

 

 

 

 

V Litvínově: 5. června 2018 
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METODICKÝ POKYN – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJ Ů 
 
 

Zapsaný spolek Atletika |Litvínov, z.s. upravuje Ochranu osobních údajů k datu 25. května 
2018 následujícím způsobem:  
  
Stanovuje Pověřence spolku pro Ochranu osobních údajů:  Pavel Břicháč, člen výboru a hospodář 
Atletika Litvínov, z.s.; 
 
Zveřejnění podmínek Ochrany osobních údajů:  

- na nástěnce spolku umístěné v chodbě atletického zázemí hřiště na Meziboří, Okružní 415, 
- na stránkách www.atletika-litvinov.cz; 

 
Vyplnění a zveřejnění Informa čního listu:  bude zveřejněn na nástěnce a na www. atletika-litvinov.cz; 
 
Příprava a zajištění Listin souhlasu pro všechny evidované členy spolku: Pověřencem spolku 
Atletika Litvínov budou připraveny v písemné, případně v elektronické podobě Listiny souhlasu a 
osloveni budou všechny evidované členky a členové spolku. U osob mladších 15 let budou o souhlas 
požádáni jejich zákonní zástupci; 
 
Archivace písemné a elektronické podoby odsouhlasených/neodsouhlasených Listin souhlasu: 
Veškeré Listiny souhlasu budou archivovány v jednom místě a to u Pověřence spolku Atletika Litvínov; 
 
Evidence a archivace údajů Ochrany osobních údajů: veškeré podklady evidence a jejich archivování 
bude zabezpečovat Pověřenec spolku Atletika Litvínov, z.s.; 
 
Komunikace s orgány státní správy a sportovními organizacemi ve věci Ochrany osobních údajů: 
bude zabezpečovat Pověřenec spolku Atletika Litvínov, z.s.; 
 
 
Projednáno ve výboru Atletika Litvínov dne: 25. května 2018 
 
 
 
   Ing. Jitka   V a j c o v á 
         předsedkyně Atletika Litvínov 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů 
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“) 
Jsou členky a členové informováni, že v souvislosti s jejich členstvím ve spolku 

Atletika Litvínov, z.s. 
(dále jen „Správce“) 

Správce je povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat jejich 
1. jméno a příjmení, 
2. datum narození, 
3. adresu místa pobytu, 
4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství. 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. 
žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.). 
Členky a členové jsou informováni, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány jejich Osobní údaje 
dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanou vykonávat činnost, pro kterou jsou Správcem evidováni. 
Informováni jsou, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a 
s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanou vykonávat činnost, pro 
kterou jsou Správcem evidováni. 
Berou na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům: 

� příslušnému sportovnímu Svazu, 
� příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS 
� Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen 

„ČUS“), 
� příslušným orgánům státní správy a samosprávy, 
� a to za účelem 

- vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi, 
- identifikace na soutěžích, 
- žádosti o dotace na základě §6b ZOPS. 

 
Správce je dále oprávněn vést následující osobní údaje: 

� Pro účely evidence členství či jiné účasti ve sportovním spolku mohou být zpracovávány dále následující osobní 
údaje: akademický titul, jméno, příjmení, adresa bydliště, místo narození, telefon, 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. 

� Pro účely účetního vedení příspěvků, úhrady nákladů soustředění apod. mohou být zpracovávány čísla účtů 
jednotlivých plátců a údaje jmen rodičů, kteří uhradili příspěvky a náklady za své nezletilé děti. 

� U trenérů mohou být dále zpracovávány následující osobní údaje: trenérská třída, platnost registrace, datum školení, 
historie školení, specializace. U rozhodčích mohou být dále zpracovávány následující osobní údaje: informace o 
příslušnosti ke krajskému atletickému svazu, platnost registrace, rozhodcovská třída, číslo průkazu, specializace, 
informace o instruktorovi. 

� U funkcionářů a organizačně technických pracovníků mohou být dále zpracovávány následující osobní údaje: pozice 
funkcionáře a typ jeho funkce a pozice technicko-organizačního pracovníka.  

� Pro účely evidence a zveřejňování sportovních výsledků mohou být zpracovávány zejména následující osobní údaje: 
jméno, příjmení, adresa bydliště, místo narození, datum narození, pohlaví, státní příslušnost, výška, hmotnost, rodné 
příjmení, informace o registraci, informace o oddílu, informace o platnosti registrace, informace o zákazu činnosti, 
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, osobní trenér.  

� Pro účely marketingu mohou být zpracovávány následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon, e-
mailová adresa, datum narození, pohlaví, velikost oblečení, velikost obuvi.  

 
Schváleno ve výboru Atletika Litvínov dne 24. května 2018 
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJ Ů 
 

Já, (jméno a příjmení)……………………………………………datum narození…………………………………… 
 
Bytem …………………………………………. 
 
Beru na vědomí - zpracování mých osobních údajů v souvislosti s evidencí mého členství ve sportovním spolku a v 

souvislosti s evidencí mých sportovních výsledků, a to společnými správci, kterými jsou sportovní spolek Atletika 
Litvínov, z.s., se sídlem Okružní 415, Meziboří, identifikační číslo: 63125366 a spolek Český atletický svaz, IČ: 005 39 
244, se sídlem Diskařská 2431/4, Břevnov, 169 00 Praha 6 (dále jen „Český atletický svaz“).  

 Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 zpracoval Správce (Atletika Litvínov, z.s.) moje 

1. fotografie, 
2. videa, 
3. zvukové záznamy, 
4. sportovní výsledky 

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 

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé 
1.  telefonní číslo, 
2.  e-mail, 
3.  rodné číslo 
4.  bydliště 
5.  další osobní údaje, které jsou obsaženy v Informaci o zpracování osobních údajů spolku Atletika Litvínov, z.s. 

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování  
pojištění, vedení vnitřní personální agendy, vedení kontaktních údajů rodičů pro případ nahodilé události v rámci 
účasti dítěte na soutěžích, výcvikových táborech apod.) 

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy 
přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a). 
Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům: 

� příslušnému sportovnímu Svazu, 
� příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS, 
� výkonnému výboru ČUS. 

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem: 
1. mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení), 
2. požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), 
3. na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení, 
4. na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, 
5. na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení, 
6. odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení, 
7. podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení. 

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým 
vlastnoručním podpisem. 
 
 
 
 
V _______________ dne ___________             _________________________________________ 

Podpis (u nezletilých podpis zákonného zástupce) 
 
 

 

 
 


