
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 (dále jen „OÚ“) a volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES.  
 
Subjekt OÚ: Člen ČOS registrovaný v TJ Sokol Kunratice  
Správce OÚ: TJ Sokol Kunratice, K Šeberáku 161, 148 00, Praha 4 - Kunratice  
Správce OÚ je povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen 
„ZOPS“) zpracovávat následující osobní údaje členů ČOS  
 
• jméno a příjmení,  
• datum narození,  
- rodné číslo, 
• adresu místa pobytu,  
• u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství,  
 
a poskytovat je  
 
• příslušnému sportovnímu Svazu,  
• příslušné Sokolské župě  
• Ústředí České obce sokolské., se sídlem Újezd 450, 118 01 Praha 1 – Malá Strana (dále jen „ČOS“),  
• příslušným orgánům státní správy a samosprávy,  
 
a to za účelem  
 
• vedení evidence členské základny ČOS na základě Stanov ČOS a vnitřních směrnic ČOS a s tím 
souvisejícími činnostmi,  
• identifikace na soutěžích,  
• žádosti o dotace na základě § 6 b) ZOPS.  
• vyřizování pojištění  
 
Správce OÚ dále zpracovává předané kontaktní údaje (telefon, e.-mail),  
a to za účelem  
 
• informování o případných změnách ve cvičebním programu (odpadlé cvičební hodiny apod.),  
• možnosti kontaktování zákonného zástupce dítěte v případě jakékoliv události ve cvičební hodině, která 
tento kontakt vyžaduje (úraz, nekázeň dítěte, …)  
 
Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi budou 
Správcem OÚ zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let ode dne, kdy subjekt údajů přestane být 
členem ČOS nebo přestane vykonávat činnost, pro kterou je Správcem OÚ evidován.  
Subjekt OÚ má právo  
 
• požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům  
• na opravu a výmaz svých osobních údajů,  
• na omezení zpracování svých osobních údajů,  
• vznést námitku proti jejich zpracování,  
• na přenositelnost osobních údajů,  
• vznést stížnost u dozorového úřadu (tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů),  
 
a to vše v souladu s účinnou právní úpravou ochrany osobních údajů. 


